XII NIEDZIELA ZWYKŁA, 25 CZERWCA 2017

Refren Psalmu:
W dobroci Twojej wysłuchaj mnie, Panie
Rozważania Niedzielne

Nie bójmy się!
Nosimy w sobie tyle różnego rodzaju lęków. Boimy
się gniewu Bożego, boimy się reakcji innych ludzi,
odrzucenia, podejmowania decyzji, tego, co czeka
nas w przyszłości... Tę listę można kontynuować
bez końca. Każdy z nas ma inne lęki, nikt nie jest od
nich wolny. Sami nie jesteśmy w stanie sobie z nimi
poradzić. Wiele z nich jest zresztą uzasadnionych.
Bóg pragnie jednak nas od nich wyzwolić. Wzywa
nas do pełnego zaufania Mu, do uczynienia
odważnego kroku wiary, dzięki któremu w pełni Mu
zawierzymy.
Jeśli
powierzymy
się
Bożej
Opatrzności i będziemy podążać za głosem Jezusa
Pasterza, nic złego nie może nas spotkać. Nie
oznacza to, że będziemy wolni od przeciwności losu
czy ludzkiej niechęci. On jednak zawsze weźmie
nas w obronę. Każdy z nas wezwany jest do
odwagi, bo Kto natomiast się lęka, nie osiągnie
doskonałej miłości (1 J 4, 18).
Jezu, powierzamy Tobie całe nasze życie. Wyzwól
nas, prosimy, z lęków, które przeszkadzają nam w
duchowym wzroście.

Your gift to God and our Parish
June 18, 2017
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 465
$ 2, 037

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

Ogłoszenia / Announcements
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota
miesiąca. Msza Św. o godzinie 9:00 am oraz
adoracja Najświętszego Sakramentu.
❖
24 czerwca sakramentalny związek małżeński
zawarli David Rodriguez-Ramos i Victoria
Zegarowicz. Młodej parze składamy najlepsze
życzenia i stałego wzrostu w łasce sakramentalnej.
❖
Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w Mszy
Św. w rycie łacińskim w czwartek 29 czerwca o
godzinie 7:00 pm w Uroczystość Świętych
Apostołów Piotra i Pawła.
❖
On Thursday, June 29 at 7:00 pm, there will be a
Mass celebrated in the Latin Rite on the occasion
of the Feast of Saints Peter and Paul, Apostles.
❖
Wspólnie działamy cuda...
Dziękujemy wszystkim, którzy wsparli Kampanię
ShareLife 2017. To Twoja hojność polepszyła
przyszłość tym najsłabszych w naszym środowisku.
Ci, którzy nadal chcą złożyć ofiarę mogą to uczynić
wrzucając kopertki ShareLife podczas składki lub
złożyć donację przez Internet pod adresem
www.sharelife.org.
Bóg Zapłać za Twoją hojność.
Razem możemy zdziałać cuda!
❖
Together we are working wonders...
Thank you to everyone who has contributed to the
2017 ShareLife Parish Campaign. You have made
a brighter future much easier for many of the most
vulnerable in our communities by your generosity.
For those who wish to make a contribution, you are
still welcome to do so. You can drop your ShareLife
envelopes in the offertory basket or donate online at
www.sharelife.org.
Thank You for Your Generosity!
Together we can work wonders!

12TH SUNDAY OF ORDINARY TIME, JUNE 25, 2017

Psalm Refrain:
Lord, in your steadfast love, answer me
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
We read today’s Gospel in the context of
last week’s Gospel in which Jesus sent the twelve
disciples to proclaim the kingdom of heaven. In
between last week’s reading and today’s reading,
Jesus has predicted that the disciples will face
difficulties in their mission. Many people will not
receive them well, even within the land of Israel.
Even family members will turn away from the
disciples because of the disciples’ commitment to
Jesus and the kingdom. Today’s Gospel offers the
disciples consolation against this difficult truth.
This section of Matthew’s Gospel should be
read in the context of Matthew’s intended audience,
a Jewish-Christian community. The Gospel alludes
to the dangers and persecutions that this
community has most likely already faced and will
continue to face. To reassure this community,
Matthew recalls for them the encouraging words of
Jesus that we read today.
In this Gospel passage, Jesus might be
understood as putting suffering in perspective. The
disciples of Jesus are called upon to keep their
focus on God. Those who can harm the body do
not have ultimate power; God does. Still
persecution and suffering cannot be avoided or
prevented. But Jesus reassures his disciples that
God knows and cares about what happens to his
children.
We might not face the same type of
persecution, but we do experience difficulties as we
endeavor to live a Christian life. Sometimes we let
the opinions of others prevent us from doing what
we know to be right. We need the reminder that
what God thinks about us is more important. We
are reassured by the promise that God cares for us
and protects us.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc czerwiec:

„O łaskę wiary dla dzieci i młodzieży”
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Sunday, June 25, 2017
9:00 am
In thanksgiving for blessings received in celebration
of the 40th wedding anniversary of Annette and
Philip Romano
11:00 am
Za † Michała Gulbińskiego – Od żony i dzieci
Za † Jana Zasowskiego w trzeci miesiąc od śmierci
– Od rodziny
Za † Jana Żaczek i o zdrowie dla rodziny – Od
rodziny
Za † Wandę Nurek – od brata Władysława
Za † Aleksandra i Henrykę Michaluk – Od siostry z
rodziną
Za † Józefa i Roberta Lulek
Wednesday, June 28, 2017
7:00 pm - Wolna
Thursday, June 29, 2017 (Latin)
7:00 pm
Za † Helenę Brzozowską w 15 rocznicę śmierci
Friday, June 30, 2017
7:00 pm - Wolna
Saturday, July 1, 2017
9:00 am
Za † Annę Niemotko w 1 rocznicę śmierci – Od
córki Marii
O dary Ducha Świętego i jedność w Kościele
Katolickim – od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, July 2, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † rodziców Annę i Stanisława Maciąg – Od córki
z rodziną
Za † Cyryla Rydzewskiego – Od córki Zosi z rodziną
Za † Wandy i Stanisława Sajda

