XV NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 LIPCA 2017

Refren Psalmu:
Na żyznej ziemi ziarno wyda plony
Rozważania Niedzielne

Słowo zasiane w sercu
Bardzo ciekawe, że Jezus wypowiada te słowa w
czasie teraźniejszym. Oto siewca wyszedł siać. Nie
kiedyś w przeszłości, nie kiedyś w przyszłości, ale
tu i teraz. Siewca sieje Słowo Boże. Sieje swoją
łaskę pomiędzy nami. Czy zauważasz, jak Bóg
przechodzi koło ciebie, wsiewa teraz w twoje serce
swoją miłość, swoje słowo, swoje błogosławieństwo,
swoje miłosierdzie, swoją obecność. Tu i teraz
siewca sieje na tym polu, którym jest twoje życie.
Jezu, pomóż mi, być otwartym na Twoje słowo,
naucz mnie nim żyć i uczyń mnie wiernym
świadkiem Twojej miłości, abym wydał plon
stokrotny.

Your gift to God and our Parish
July 9, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 215

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

of

Odpoczynek według Jezusa
Wiele dziś mówi się o odpoczynku. Prawie każdy z nas czuje się
zmęczony i zastanawia się, w jaki sposób w tym roku wypocząć.
Sprawa jest aktualna szczególnie teraz, wszak rozpoczął się
czas urlopów i wakacji. Tak jak sam człowiek, tak i jego
zmęczenie i odpoczynek mają trzy podstawowe wymiary:
fizyczny, psychiczny i duchowy. Każdy z nas doświadcza
zmęczenia na tych trzech poziomach.
Wypoczynek fizyczny i psychiczny
Zmęczenie fizyczne jest rzeczą najprostszą. Aby je usunąć,
wystarczą w miarę proste zabiegi - dobre odżywianie i sen.
Niekiedy, gdy jest ono skutkiem poważniejszej choroby, wymaga
dłuższej rekonwalescencji.

Innym rodzajem zmęczenia jest zmęczenie psychiczne. Polega
ono na tym, że wyczerpują się w nas siły, które czynią nas
ludźmi kreatywnymi, twórczymi, cieszącymi się swoją pracą. Tu
już potrzebna jest inna forma odpoczynku. Sami sobie
powinniśmy nawzajem pomagać jak to tylko możliwe, aby mieć
okazję do takiego odnawiania sił.
Zmęczenie życiem
Musimy sobie wyraźnie powiedzieć, że zasadnicze zadanie
Kościoła nie polega na organizowaniu i zachęcaniu do takiego
typu wypoczynku. Jezus Chrystus chce uzdrowić człowieka u
samych korzeni jego egzystencji, chce mu dać wypocząć w
sposób znacznie bardziej radykalny niż jakikolwiek wypoczynek
fizyczny czy psychiczny. Jezus zaprasza nas wszystkich do
wypoczynku słowami: Chodźcie do Mnie wszyscy, którzy
utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Nie chodzi
Mu o zwykłe utrudzenie i obciążenie pracą, o normalne
zmęczenie psychiczne czy fizyczne. Jezusowi chodzi nade
wszystko o to, co moglibyśmy nazwać zmęczeniem ducha albo
zmęczeniem
życiem.
Często nasz wypoczynek jest ucieczką od ciężarów dnia
powszedniego, od problemów w pracy, kłopotów rodzinnych,
od swego nieciekawego otoczenia, od zadymionych miast itd.
W gruncie rzeczy jest to ucieczka od krzyża w naszym życiu,
od tego co trudne, co nie pasuje w żaden sposób do naszych
marzeń i planów.
Zaproszeni przez Jezusa
Jezus zna receptę na ten rodzaj straszliwego zmęczenia. Oto
Jego słowa: Weźmijcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode
Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a znajdziecie
ukojenie dla dusz waszych, albowiem moje jarzmo jest słodkie,
a moje brzemię lekkie. Co jednak oznacza: wziąć na siebie
jarzmo Jezusa, bo Jego jarzmo jest słodkie a Jego brzemię
lekkie? Czym jest jarzmo, brzemię Jezusa? To krzyż! Nie tylko
krzyż, który niesie On na Golgotę, ale całe Jego ziemskie
życie, pełne niezrozumienia i podstępu ze strony innych, pełne
odrzucenia przez prawie wszystkich, przez Jego naród, który
poprzez ręce przywódców skazał Go na śmierć, i poprzez
najbliższą rodzinę uznającą Go za szaleńca. Jezus mówi:
Uczcie się ode Mnie, bo jestem łagodny i pokorny sercem, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Tajemnica owej
słodkości i lekkości tkwi w łagodności i pokorze Jezusa.
Jednakże ta pokora i łagodność jest w pierwszym rzędzie
wobec Ojca. Polega ona na tym, że Jezus wie, iż Ojciec Go
kocha, że ma w stosunku do Jego życia plan miłości, który
chce zrealizować dla szczęścia Jego samego i szczęścia
innych. I Jezus ten plan Boga z ufnością przyjmuje. Nie
realizuje swojego planu, ale przyjmuje z wiarą to, co Ojciec Mu
daje. To jest Jego odpoczynek, który nam proponuje: wyjść z
niewiary, a tym samym z pychy, i w pokorze powierzyć się
Bogu, który nas kocha i który chce prowadzić z miłością nasze
życie
do
dobrego
portu.
ks. Stanisław Łucarz SJ

15TH SUNDAY OF ORDINARY TIME, JULY 16, 2017

Psalm Refrain:
The seed that fell on good soil produced a hundredfold.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
Today’s Gospel marks the beginning of the third
long discourse given by Jesus in the Gospel of Matthew.
Over the next few weeks, the Gospel readings will
consist of the entire 13th Chapter of Matthew’s Gospel, a
lengthy teaching discourse. Throughout this discourse,
Jesus will offer several parables to illustrate for his
listeners what he means by the kingdom of heaven. He
begins with the parable of the sower, which appears
rather straightforward—of course seeds grow best in
good soil. Seeds that miss the soil, are sown on rocky
ground, or are sown among other plants will not grow.
The surprise in the parable is the enormous yield of the
seed that is sown on good soil.
Jesus then explains his use of parables. Jesus
seems to suggest that he uses parables to teach
because the meanings of parables are not self-evident.
The hearer must engage in some degree of reflection in
order to comprehend the message of a parable. In this
way, the medium—the parable—models the point of the
parable of the sower. Those who are willing to engage
themselves in the effort to understand will be rewarded
by the discovery of the message and will bear fruit.
To bring home the point, Jesus interprets the
parable of the sower to his disciples. The different types
of soil in which the seeds are sown are metaphors for
the disposition with which each individual hears the
teaching about the kingdom of heaven. Some will be
easily swayed away from the kingdom of heaven. Some
will receive it for a time but will lose it when faced with
difficulties. Some will hear the word but will then permit
other cares to choke it out. Yet some will receive it well,
and the seed will produce abundant fruit.

Next Sunday, July 23rd, we will be welcoming a
Mission speaker to our parish to speak at the
Sunday Masses. Through this Mission Co-operative
Program, our local Catholic community learns about
the mission work of the Church and is invited to
offer their financial support during the 2nd collection.
W następną niedzielę 23 lipca, będzie przemawiać
misjonarka na Mszach Św. o 9:00 i 11:00 am. Też
będzie zbierana druga kolekta na obydwóch
Mszach Św. przeznaczona na pomóc na misjach.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc lipiec:

„O dary Ducha Świętego i jedność w Kościele
Katolickim”
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Sunday, July 16, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Adama i Elżbietę Sawula – Od Marii Gulbińskiej
Za † Kazimierę i Andzeja Podolskich – Od córki Elżbiety
Za
†
Lucjana
Sanigórskiego
oraz
dziadków
Prusinowskich i Sanigórskich
Za † Wandę i Stanisława Sajda
Wednesday, July 19, 2017
7:00 pm
O pomoc Matki Bożej Nieustającej Pomocy i Św. Józefa
w odzyskaniu pełnej sprawności dla Jadwigi Laskowskiej
Friday, July 21, 2017
7:00 pm - Wolna
Saturday, July 22, 2017 (Latin)
9:00 am
O łaskę zdrowia i wzrost w wierze dla Wiesławy
Sunday, July 23, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Ks. Stanisława Moszkowicza – Od parafian
Za † Helenę i Stanisława Palka oraz † Annę Lachowicz –
Od synów z rodzinami
Za
†
Lucjana
Sanigórskiego
oraz
dziadków
Prusinowskich i Sanigórskich
Dziękczynna z prośbą o Boże łaski w 50 rocznicę ślubu
dla Teresy i Andrzeja Błażejowskich
O szczęśliwą podróż i pobyt w Polsce oraz o szczęśliwy
powrót z wnukami do Kanady

Serdeczne
„Bóg
zapłać”
ks.
Janowi
Brzozowskiemu za kilkumiesięczną posługę
duszpasterską w naszej parafii. Życzymy
Bożego błogosławieństwa i szczęśliwej podróży
w powrocie do Polski.

