XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 31 LIPCA 2016
Refren Psalmu:
Słysząc głos Pana, serc nie zatwardzajcie

Rozważania Niedzielne

„Zażądają twoich spichlerzy”
Zasadniczo istnieją dwie drogi, na których ludzie
odkrywają, jak ma wyglądać mądra postawa wobec dóbr
tego świata. Jedna jest krótka, czasami bardzo krótka,
trwa ułamki sekund. To świadomość zbliżającej się
śmierci. Bóg odbiera życie, a człowiek odkrywa swoją
pomyłkę. Zapomniał, że nie wystarczy dużo zgromadzić,
lecz trzeba mieć zdrowie i silne ręce, by to utrzymać.
Zapomniał o słabości i kruchości swoich rąk. Konające
ręce już nic nie utrzymają. Dla nich dobra tego świata nie
przedstawiają żadnych wartości.
Człowieka, który popełnia ten błąd, Jezus nie waha się
nazwać głupcem. I nie należy się dziwić. Liczenie się ze
sprawnością swoich rąk jest podstawowym elementem
mądrości. Ich słabość, kruchość życia, przemijalność
tego, co doczesne, to fakty, których nie można
zlekceważyć. „Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej
duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś
przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby
gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem”.
Kto nie chce tego błędu popełnić, winien przygotować się
do wędrówki drugą drogą. Polega ona również na
przeżywaniu utraty, ale nie życia, lecz naszych
spichlerzy. Może to mieć miejsce w jednym momencie —
pożar, wojna, trzęsienie ziemi, kataklizm — gdy człowiek
traci wszystko, a może dokonywać się stopniowo przez
częściową utratę posiadanych dóbr. Chodzi przy tym nie
tylko o dobra materialne, lecz o wszelkie skarby
doczesne, takie jak: zdrowie, przyjaciel, rodzice, dziecko,
współmałżonek, praca, dobra opinia itp. Jest to za
każdym razem trudne przeżycie. Bóg zsyła je na nas jako
bolesną lekcję zdobywania mądrości. Odbierając,
pragnie ubogacić. Jako dobry Ojciec, chce zwrócić nasze
serce ku skarbom, które w Jego oczach są wielkie. Nie
przychodzi Mu to łatwo.

Czasami musi wielokrotnie zabierać człowiekowi
wszystko, by zrozumiał, że sens życia nie polega na
tym, by wiele mieć, lecz na tym, by być człowiekiem
prawdziwie mądrym. Tym skarbem, który czyni
człowieka bogatym w oczach Boga, jest bowiem
prawdziwa mądrość.
Te dwie drogi jasno ukazują prawdę ludzkiego życia.
Jedna łatwa i wygodna, jak długo człowiek dysponuje
siłą, zdrowiem i przeżywa radość gromadzenia. Droga
ta wiedzie jednak nieuchronnie do katastrofy.
Ostatecznie obnaża głupotę tego, kto zgodził się nią
wędrować. Druga jest pełna bolesnych przeżyć
związanych z utratą, z ubóstwem, lecz kończy się
radosnym odkryciem wartości nabytej przez to
wyrzeczenie — prawdziwej mądrości.
Umiejmy podziękować Bogu za to, że zażądał od nas
spichlerzy a nie życia, bo jest to jeszcze jeden gest Jego
troski o naszą mądrość i nasze szczęście.

Your gift to God and our Parish
July 25, 2016
Sunday Offerings:
Renovation:

$ 1, 435
$ 1, 000

Heartfelt thank you for your generous
support of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

Bulletin Announcement
Catholic Cemeteries & Funeral Services –
Archidiocese of Toronto wishes to invite all families
within the Archidiocese of Toronto to participate in
the Annual Mass for the Faithful Departed on
Wednesday August 17, 2016 at 7:00 pm

18th SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 31, 2016
Psalm Refrain:
If today you hear his voice, harden not your hearts
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
In Chapter 12 of Luke's Gospel, Jesus instructs his
disciples and the crowd on how to be ready for the
coming judgment. A crowd of many thousands has
gathered to hear Jesus. At first he speaks only to
the disciples, reminding them that it is not
persecution they should fear but the judgment that
is coming for all who do not acknowledge the Son
of Man. Suddenly a man in the crowd shouts out to
Jesus, “Teacher, tell my brother to divide the
inheritance with me.” He seems to have grown tired
of Jesus speaking only to the disciples. Jesus
offers the man no help. Instead he uses the
question to teach what, in light of the coming
judgment, life really consist of.
Jesus tells the crowd a parable. A rich man's lands
have yielded more crops than expected. His
response is not to consider how he might share all
the extra food with others but to wonder how he
can possibly store it all. He has what he thinks is a
brilliant idea: to tear down his present barns and
build larger ones. Then he will have many things
stored up for years of eating, drinking, and making
merry.
“You fool” is God's response to this man because
that very night his life will be taken away. To whom
will everything belong then, God asks. The rich
man's world is small, just him and his possessions,
and now he learns that he is to lose his life. What
good are his possessions now? Jesus states the
moral of the story. This is how it will be for
everyone who stores up treasure for himself or
herself but is not rich in what matters to God.
Centuries later St. Gregory the Great taught that
when we care for the needs of the poor, we are
giving them what is theirs, not ours. We are not just
performing works of mercy; we are paying a debt of
justice. Life does not consist in possessions but in
sharing what we possess with others. The goods of
the earth have been given to everyone.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
lipiec:
„O szczęśliwy przebieg „Światowych dni
Młodzieży oraz dary Ducha Świętego dla
uczestników”


















Sunday, July 31,2016
9:00 am
For the repose of the soul of +++ Cardinal Francisco
Jawier, Mguyen Van Thuan and Doctolero Ben
Jamin
11:00 am
Za ++ Rodziców Annę i Stanisława Maciąg oraz za
zmarłych w Rodzinie – Od Córki z Rodziną
Za + Agatę Swies – Od Syna z Rodziną
Za + Czesława Balickiego – Od Rodziny Żywego
Różańca
Wednesday, August 3, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i pomyślne zdanie
egzaminu na urpagniony kierunek studiów – Od
Ireny i Józefa Kobylińskich
First Friday, August 5,2016
7:00 pm
Wolna
First Saturday, August 6,2016
9:00 am
O jedność w Kościele Katolickim – Od Rodziny
Żywego Różańca
9:00 am – 6:00 pm ADORACJA
Sunday, August 7,2016
9:00 am - Wolna
For Parishioners
11:00 am
Za + Halinę Marię
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiesławy z
okazji Urodzin – Od Przyjaciół
W intencji uwielbienia Boga Ojca Wszechmogącego
– Od Piotra

