XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 7 SIERPNIA 2016
Refren Psalmu:
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana

Rozważania Niedzielne

I po czwarte: trzeba być czujnym i gotowym rozpoznawać
okoliczności, zobowiązania, potrzeby, za które jestem
odpowiedzialny. Jeśli nadarza się szansa pomocy,
współpracy, postępu, uczciwego zysku i korzyści społecznej,
należy ją wykorzystać. Człowiek i poddana mu ziemia, mają
stawać się coraz doskonalsi. Taka postawa przyczyni się do
naszego osobowego rozwoju i społecznego postępu.

„Szczęśliwi owi słudzy...”
Kolejna Ewangelia, która stanowi rozwinięcie myśli sprzed kilku
tygodni: żebyśmy się nie lękali i zaufali Bogu. Bóg jest naszym
Ojcem, który doskonale zna kondycję i potrzeby swoich dzieci, i
potrafi się o nie zatroszczyć. Jednakże nasze doświadczenia i
bagaż historii mówią nam co innego: zabezpiecz się, nie ufaj
nikomu, gromadź pieniądze i broń, nie popuszczaj władzy. Więc
kto ma rację: Chrystus, który wzywa do zdystansowania się od
dóbr, czy świat, który pożąda władzy i bogactw?
Zanim sami podejmiemy decyzję i wytyczymy kierunek dla
swego życia, spróbujmy przyjrzeć się i dobrze zrozumieć
obydwie propozycje. Po pierwsze: z całokształtu Objawienia i
nauki Kościoła wcale nie wynika, jakoby chrześcijanie musieli
być ubodzy i nic nie posiadać. Ubóstwo nie jest i nigdy nie było
celem samym w sobie. Jest ono tylko drogą do celu, a celem
jest Bóg i nasza wewnętrzna, chrześcijańska dojrzałość,
polegająca na całkowitym zawierzeniu Bogu. Z drugiej strony,
celem w sobie nie może być i bogactwo, gdyż wtedy
podporządkowuje sobie ono człowieka.
Po drugie: Chrystus zalecał ubóstwo w sensie duchowym, a nie
materialnym. To nie rzeczy same w sobie stanowią zagrożenie,
lecz pożądanie tych rzeczy i oddanie się im w niewolę. A więc
liczy się nie to, ile mamy, lecz jak mamy. Człowiek, który ufność
i sens życia pokłada w rzeczach materialnych i swoim stanie
posiadania, uzależnia niejako swoją wartość, swój byt, od
przedmiotów, a więc od rzeczy czysto zewnętrznych i
przypadkowych. Można je w każdej chwili stracić, a tym samym
stracić sens życia. Chrześciajnin powinien mieć dystans do
bogactw, a swoją wartość upatrywać w sobie i w Bogu.
Po trzecie: własność, nawet najbardziej osobista i
wypracowana własnym trudem, nie stanowi autonomicznej
wartości, o której mogę dowolnie decydować. Jest ona tylko
darem, lub może depozytem otrzymanym od Boga w tym celu,
bym ją pomnożył i wykorzystał dla dobra swego i innych ludzi. A
więc powinienem być wrażliwy na potrzeby innych i gotowy je
zaspokajać na miarę swych możliwości. Dlatego możliwości te,
w postaci dóbr, powinno się pomnażać, by mogły jak najlepiej
służyć.

Your gift to God and our Parish
July 31, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 490

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

Bulletin Announcement
Wniebowzięcie Najświętszej Maryji Panny
15 sierpnia o godzinie 7:00 pm Odbędzie się uroczysta
Msza Święta po łacinie oraz poświęcenie ziół i wianków.

Assumption of the Blessed Virgin Mary
15 August at 7:00 pm There will be celebrate a Solemn
Latin Mass with dedication of herbs and wreaths.

19th SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 7, 2016
Psalm Refrain:
Blessed the people the Lord has chosen as his heritage

Reflection .....
Jesus' instructions on how to be ready for the
coming judgment continue in the stories and
sayings found in today's Gospel. We are not to be
like the greedy rich man in last Sunday's Gospel
who planned to store his great harvest in barns
rather than share it. We are, rather, to share our
wealth with those in need. The antidote for the
anxiety brought on by the coming judgment is to
relinquish our possessions and provide for the
needs of others. Our treasure will be in heaven
where it will not wear out or be destroyed.
The other major way to be ready for the coming
judgment is to be watchful. In Luke's Gospel, Jesus
tells a parable about watchfulness to begin making
this point. We must be like servants waiting for the
master's return from a wedding banquet, which,
even now, can last for a few days in the Middle
East. We must be watchful so that even if the
master comes after midnight, we will be ready for
him. This is what the coming of the Son of Man will
be like.
Peter asks if this parable is meant for the apostles
or for the large crowd that has gathered to listen to
Jesus. Without answering Peter's question, Jesus
responds with another parable about servants
awaiting the return of their master. It begins with a
question: “Who, then, is the faithful and prudent
steward whom the master will put in charge of his
servants to distribute the food allowance at the
proper time?” This parable adds to the theme of
watchfulness; it explains how to wait and reminds
us of the reward for the faithful follower at the
heavenly banquet after the judgment. If it is
addressed to the apostles, then it could also be
addressed to leadership in the early Church. Either
way, the parables reminds us that we should be
found doing our jobs when the master arrives. If we
are doing our jobs, our reward will be great. But if
we relax, neglect our duties, and begin to act like
the greedy rich man—eating, drinking, and making
merry—we will not have a place in the kingdom.
Watchfulness means living in such a consistently
moral and obedient way that we are always ready
to give an account to God of how we have lived.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
sierpień:
„O jedność w Kościele Katolickim”
Sunday, August 7,2016
9:00 am - Wolna
 For Parishioners
11:00 am
 Za + Helenę Marię
 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wiesławy z
okazji Urodzin – Od Przyjaciół
 W intencji uwielbienia Boga Ojca Wszechmogącego
– Od Piotra
Wednesday, August 10, 2016
7:00 pm
 Za + Marzenkę Wojciechowski – Od Urszuli Kornaus
Friday, August 12,2016
7:00 pm
 Wolna
Saturday, August 13,2016
9:00 am
 O Boże błogosławieństwo w rodzinie w intencji
Wiesławy i Antoniego
Sunday, August 14,2016
9:00 am - Wolna
 For Parishioners
11:00 am
 Za + Helenę Marię
 Za + Marzenkę Wojciechowski – Od Rodziny
Lipiński

