XIX NIEDZIELA ZWYKŁA, 13 SIERPNIA 2017
Refren Psalmu:
Okaż swą łaskę i daj nam zbawienie
Rozważania Niedzielne

Ogłoszenia / Announcements
W wtorek 15 sierpnia, w Uroczystość
Wniebowzięcia NMP, o godz. 7:00 pm zostanie
odprawiona Msza Św. w języku łacińskim wraz z
poświęceniem ziół. Poświęcenie to będzie
ponowione w najbliższą niedzielę, 20 sierpnia.
❖

Ja jestem!
Doświadczenie pokazuje, że wielkim pragnieniem
człowieka jest to, aby BÓG BYŁ. I kiedy ktoś
odbierze mu wiarę w to, że Bóg jest, to bardzo
cierpi i jest nieszczęśliwy, wtedy szuka Boga, nawet
nie wiedząc, że to robi. Jezus Chrystus zwraca się
dzisiaj do tych wszystkich, którzy utracili wiarę w
Boga słowami: Uspokójcie się! Ja jestem. Nie bójcie
się! Sam fakt, że On - Syn Boży - jest, zmienia
ludzkie serce, ta myśl powoduje, że jesteśmy
spokojni i szczęśliwi. Nie szukamy przecież jakiejś
mrzonki.
Tylko
Bóg
zaspokoi
poczucie
bezpieczeństwa, którego nie daje nam świat. Kiedy
człowiek wie, że Bóg jest, wtedy inaczej układa
sobie świat oraz swoje wnętrze, aby wyglądało tak,
jak powinno. Istnienie Boga nadaje sens naszemu
życiu, bo Bóg jest Życiem.
Jezu, jeśli Ci zaufam, zaskoczę sam siebie.
Dziękuję Ci, że działasz z mocą w trudnych
chwilach mojego życia. Powierzam Ci wszystkich
zmagających się z nawałnicami trudności w wierze.

Your gift to God and our Parish
August 6, 2017
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 115
$ 1, 350

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

W dzisiejszą niedzielę 13 sierpnia będzie
specjalna kolekta dla Katolickich Misji w Kanadzie
(wcześniej Scarboro Missions). Ponieważ ta kolekta
się zmieniła, przyszły nowe kopertki do użycia,
które są wyłożone w kościele. Prosimy je używać
zamiast tych znajdujących się w zestawach. Bóg
zapłać!
❖

There will be a second collection today for Catholic
Missions/Canadian Missions. Catholic Missions in
Canada and the selected Dioceses in Northern
Canada will benefit from your generosity to sustain
and extend the Catholic faith to isolated, poor and
hard-to-reach mission areas in Canada. Thank you
for your support of this important work!
Background on Special Collection for Catholic
Missions/Canadian Missions (Formerly Shared
Collection): Today’s shared collection will benefit
Catholic Missions in Canada and the Archdiocese of
Toronto’s Canadian Mission Partners, the dioceses
of Grouard-McLennan in Northern Alberta and
Mackenzie-Fort Smith in the Northwest Territories.
Half of the total proceeds raised in the collection will go
towards supporting the remote Diocese of MackenzieFort Smith in Yellowknife, NWT (which is about 400 km
south of the Arctic Circle) as well as the Archdiocese of
Grouard-McLennan in Grand Prairie, AB. The remainder
of the collection will continue to be directed towards
CMIC which fosters and extends the blessings of the
Catholic faith by supporting many missions in many
regions of our country where the population is too small,
or the economic situation of the community is too fragile
for the people themselves to support their local Church
and its ministry.

19th SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 13, 2017
Psalm Refrain:
Show us your steadfast love, O Lord, and grant us your salvation
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
Today’s Gospel directly follows last week’s
account of Jesus feeding a crowd of more than 5,000
people with just five loaves of bread and two fish. For the
sake of the crowds, Jesus had postponed his time of
solitude. Now, at last, Jesus finds some time for quiet
and prayer. He sends his disciples ahead of him by boat,
dismisses the crowds, and then withdraws to the
mountain to pray.
The disciples do not fare well. They struggle to
weather the wind and waves, making little progress in
their journey. We are reminded of a previous story in
Chapter 8 of Matthew’s Gospel, when Jesus calms the
seas. This time, however, Jesus does not calm the seas,
and the disciples do not express fear until they see
Jesus walking toward them on the water. In this story it is
not the storm that is feared but the sight of Jesus before
them, whom they mistake for a ghost.
Clues like these suggest that this story is about
the disciples’ growing understanding of the identity of
Jesus. In continuity with last week’s Gospel about the
feeding of the multitude, today’s Gospel is also about
what the disciples’ faith in Jesus will enable them to do.
In last week’s Gospel, when the disciples see the
crowds, they ask Jesus to send the crowds away. Jesus
turns the situation around, telling the disciples to feed the
crowd with the provisions that they have. Both of these
Gospels tell us much about ministry.
Jesus calls to the disciples and calms their fears.
He is not a ghost. The impulsive Peter seeks proof that
the person is indeed Jesus. He asks Jesus to call him
out onto the water, and Jesus grants this request.
Peter’s fear and doubt overtake him, however, once he
is walking on the water. Jesus reaches out to Peter and
saves him. When Jesus and Peter enter the boat,
Matthew reports that the wind ceases, and the disciples
confess that Jesus is the Son of God.
Faith in Jesus will enable the disciples to do the
work that Jesus has done. Peter walks on water. The
five loaves and two fish feed a multitude of people. The
disciples can and will participate in the work of the
kingdom of heaven. When Peter fears and doubts the
person of Jesus, however, he falters. Peter’s example
teaches us that true Christian ministry emerges from the
faith that Jesus is the Messiah, God’s only Son.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc sierpień:

„Za † członków Rodziny Żywego Różańca ”
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Sunday, August 13, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i nawrócenie dla dzieci oraz
o moc Bożą w podjęciu ważnej decyzji
O zdrowie i błogosławieńtwo Boże w 92 rocznicę
urodzin dla mamy Marii Pyszniak – Od córki Małgosi
O Boże błogosławieństwo dla Francis Flynn i opiekę
Matki Bożej dla całej rodziny
Za † Krzysztofa Majka
Za † Seweryna Borowskiego
Tuesday, August 15, 2017 (Latin)
Za † Adolfa i Annę Antoszczyszyn – Od syna z rodziną
Wednesday, August 16, 2017
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad
ojczyzną Polską
Za † Janinę, Józefa i Czesława Jaworskich
Friday, August 18, 2017
7:00 pm
Wynagradzająca za popełnione krzywdy, z prośbą o
łaskę życia wiecznego dla osoby skrzywdzonej
O łaskę zdrowia dla Wiktorii Kolasa i Boże
błogosławieństwo
dla
lekarzy
i
pielęgniarek
otaczających ją opieką
Saturday, August 19, 2017 (Latin)
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej nad
ojczyzną Polską
Sunday, August 20, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Adama i Elżbietę Sawula – Od Marii Gulbińskiej
Za † Stanisława i Edwarda Szabla – Od mamy z
rodziną
O łaski Boże na studiach oraz dla Elli Łukasik
Dziękczynna za odzyskane zdrowie i z prośbą o
dalsze Boże łaski

