XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 2 LIPCA 2017

Refren Psalmu:
Na wieki będę sławił łaski Pana
Rozważania Niedzielne

Ogłoszenia / Announcements

Kochać bardziej niż...

Happy Canada Day!

Jezus mówiąc o miłość, kilkakrotnie używa słowa
bardziej. Czy kochasz mnie bardziej aniżeli ci? Czy
kochasz mnie bardziej niż matkę i ojca? Widocznie
miłość ma różne stopnie. Jezus mówi wyraźnie, że
chce, abyśmy Go kochali najbardziej, ponad
wszystko inne. Nie znaczy to, że nie mamy kochać
innych. Jezus mówi kochajcie swoją mamę,
swojego tatę, swoją żonę, swojego męża, swoje
dzieci, ale mnie kochajcie bardziej od nich, bo jeśli
mnie będziecie kochać bardziej, to miłość wobec
ludzi będzie wam się udawała, będzie piękna. Żeby
kochać człowieka, to najpierw trzeba bardziej
kochać Boga, wtedy prawdziwa miłość do człowieka
stanie się możliwa.
Panie, Ty swoim życiem pokazałeś nam, czym jest
prawdziwa miłość, ukazałeś nam to w miłości do
swojej Matki i do swoich uczniów. Z miłości do nas
przyjąłeś krzyż. Prosimy Cię, abyś uzdrowił relacje
w naszych rodzinach tak, by panowała w nich
miłość.

Your gift to God and our Parish
June 25, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 385

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

As we celebrate the 150th anniversary of
Confederation, Bishops across Canada consecrate
the country to the Immaculate Heart of the Blessed
Virgin Mary. We pray in thanksgiving as we
celebrate our blessed nation!
❖
Koło Przyjaciół Św. Jana Pawła II przekazało $7620
na Fundusz Remontowy. Suma ta została
pozyskana w ciągu ostatniego półrocza i pochodzi
ze sprzedarzy posiłków w sali parafialnej. Składamy
serdeczne „Bóg zapłać” wszytkim członkom Koła
którzy ofiarują swój czas i talenty w służbie dla
parafii, a korzystającym z posiłków składamy „Bóg
zapłać” za wspieranie tego dzieła. Nowi członkowie
Koła są mile widziani.
❖
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek
miesiąca. Msza Św. o godzinie 7:00 pm.
❖
Catholic Cemetery Historical Tours
Take a step back in time to the infancy of our
archdiocese! Join us for historical tours of the following
cemeteries:
• St. Michael’s Cemetery, Toronto: Sunday, July 16 at 2
p.m.
• St. Mary’s Cemetery, Barrie (in honour of its 150th
anniversary): Saturday, July 22 at 2 p.m.
• Mount Hope Cemetery, Toronto: Saturday, July 29 at 2
p.m.
Rain or shine. For more information or to RSVP, please
call 416-733-8544 or email at info@cc-fs.ca

13TH SUNDAY OF ORDINARY TIME, JULY 2, 2017

Psalm Refrain:
Forever I will sing of your steadfast love, O Lord.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
Today’s Gospel is the conclusion of the
instructions and consolations that we have
heard Jesus offering to his disciples during the
past few weeks. In this passage, Jesus
summarizes both the costs of discipleship and
its rewards. Once again, our understanding of
the Gospel is strengthened by considering the
context in which it was written and the
perspective of Matthew’s audience.
The conditions of discipleship outlined in
Matthew’s Gospel may appear harsh. Yet they
underline for us a truth—choosing anything
with one’s whole heart has consequences.
Choosing life with Christ means that every
relationship we have must be understood from
a new perspective. For many in Matthew’s
community, this choice brought division to their
family.
Matthew also outlines the reward of
hospitality offered to Jesus’ followers. In
today’s Gospel, Jesus explains the difficulties
of discipleship, yet reveals that those who
welcome the disciples have also welcomed
him.
Today’s Gospel also highlights for us the
importance of hospitality in the Christian life. To
welcome another in Jesus’ name is to extend
hospitality to Jesus himself. We have many
opportunities in our daily life to reach out to
others, to be a welcoming presence and a sign
of God’s love.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc lipiec:

„O dary Ducha Świętego i jedność w Kościele
Katolickim”
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Sunday, July 2, 2017
9:00 am
In thanksgiving for graces received and continuous
blessings – from L. B. Bożek
11:00 am
Za † rodziców Annę i Stanisława Maciąg – Od córki
z rodziną
Za † Cyryla Rydzewskiego – Od córki Zosi z rodziną
Dziękczynna, dziękując Bogu za otrzymane łaski z
prośbą o dalszą opiekę Bożą dla rodziny Osieckich
Za † Lucjana Sanigórskiego w 1 rocznicę śmierci –
Od żony i córki
Wednesday, July 5, 2017
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i
łaskę wiary dla Daniela
O Boże błogosławieństwo dla Andrzeja
Dąbrowskiego, jego żony i rodziny
Friday, July 7, 2017
7:00 pm
O potrzebne łaski dla Karoliny i Wojtka Góral
Saturday, July 8, 2017 (Latin)
9:00 am
O uwolnienie od skutków stosowania reiki dla żony
Violetty i córki Nicole
Sunday, July 9, 2017
9:00 am
For Florindo Deli – from wife Vincenza
11:00 am
Za † Franciszkę Grzesiowską
Za † Wandy i Stanisława Sajda
Za † Lucjana Sanigórskiego oraz dziadków
Prusinowskich i Sanigórskich

