XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 20 SIERPNIA 2017
Refren Psalmu:
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
Rozważania Niedzielne

Miłość potrafi współcierpieć
Dręczenie córki powodowało udrękę matki. Wydaje
się, że właśnie to mogło przekonać Jezusa, dlatego
że Bóg doskonale wie, co znaczy cierpieć, gdy
cierpią dzieci. Jedyną możliwością złego ducha, by
zranić Boga, jest uderzenie w jego dzieci. Boga nie
można zranić, jest zbyt wielki, zbyt potężny,
niedostępny dla złego ducha. Zły duch nie może
uczynić Bogu nic złego, Ale może zrobić coś złego
jego dzieciom i wtedy Bóg cierpi. Kiedy ta kobieta
mówi: Ulituj się nade mną, bo moja córka cierpi,
Bóg ją rozumie. Bóg bardzo cierpi, gdy my cierpimy.
Boski Lekarzu, czasem staję przed Tobą, by prosić
Cię o łaskę, ale brakuje mi wytrwałości, stałości w
wołaniu do Ciebie. Obdarz mnie determinacją w
dążeniu do Ciebie.

Your gift to God and our Parish
August 13, 2017
Sunday Offerings:
Catholic Missions in Canada:

$ 925
$ 510

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!
Praying with the Church
Papal Prayer Intetion
That artists of our time, through their ingenuity, may
help everyone discover the beauty of creation.

Historia Uroczystości Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej
O ustanowienie święta "Dziękczynienia NMP
Częstochowskiej"
ojcowie
paulini
zabiegali
kilkakrotnie. Po raz pierwszy zwrócili się z taką
prośbą do Stolicy Apostolskiej po obronie Jasnej
Góry przed Szwedami w 1665 roku. Kongregacja
Obrzędów zezwoliła wtedy jedynie na odprawianie
Mszy świętych wotywnych. Dopiero papież Pius X
w roku 1904 zatwierdził uroczystość NMP
Częstochowskiej dla Jasnej Góry i dla ówczesnej
diecezji włocławskiej. Po raz pierwszy obchodzono
ją 29 sierpnia 1906 r. W 1931 roku papież Pius XI
ustalił jako uroczystość dzień 26 sierpnia. Pierwszy
raz tego dnia czczono Matkę Bożą Jasnogórską w
1932 r. w ramach obchodów jubileuszu 550-lecia
Jasnej Góry. W diecezjach polskich uroczystość
wprowadzano stopniowo od 1910 r. Zgodnie z
decyzją Piusa XII święto obchodzone jest jako
uroczystość całego Kościoła Katolickiego w Polsce
od 1956 r. Z inicjatywy Prymasa Polski Kardynała
Stefana Wyszyńskiego rok później rozpoczęła się
peregrynacja
kopii
obrazu
Matki
Bożej
Częstochowskiej po Polsce.

Ogłoszenia / Announcements
W sobotę 26 sierpnia, w Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej, o godz. 9:00 am
zostanie odprawiona Msza Św. w języku łacińskim
z odnowieniem Ślubów Narodu.
❖

Archdiocesan Pilgrimage to Martyrs’ Shrine
All are welcome to join Cardinal Thomas Collins for
an Archdiocesan Pilgrimage to Martyrs’ Shrine in
celebration of the 175th anniversary of our
archdiocese. The gathering will take place on
Saturday, September 9, 2017 from 10:30 am – 4:00
pm and will include the Rosary, Mass with Cardinal
Collins and personal time to visit the shrine
grounds. Go to www.archtoronto.org/175 for more
information.

20th SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 20, 2017
Psalm Refrain:
Let all the peoples praise you, O God, let all the peoples praise you!
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
Today we move ahead in our reading of
Matthew’s Gospel. Last week we read about Jesus
walking on the water and the disciples’ confession of
faith that Jesus is the Son of God. If we were reading
Matthew’s entire Gospel, we would have read about
Jesus’ debate with the Pharisees about Jewish purity
laws. Jesus argues that it is not what goes into us that
makes us unclean; he is referring to the strict Jewish
dietary rules. Instead our words and our actions—what
comes out of us—make us unclean because they
emerge from a heart that is unclean.
Knowing about Jesus’ debate with the Pharisees
helps us to understand today’s Gospel. In fact the story
heightens the surprise and shock we feel as we hear
Jesus’ exchange with the Canaanite woman. The
woman, who is not Jewish, approaches Jesus,
requesting that he heal her demon-possessed daughter.
At first Jesus ignores her; he says nothing. The disciples
ask Jesus to send her away, and Jesus agrees,
remarking that he was sent to minister to the Jews alone.
The woman persists, paying homage to Jesus,
and yet Jesus denies her request again. He even insults
her, using a Jewish word of derision for Gentiles, “dog.”
But the woman cleverly turns Jesus’ insult into an
affirmation of faith. Only then does Jesus grant her
request and heal her daughter.
Jesus’ unresponsiveness to this woman may
strike us as uncharacteristic or shocking. Yet in
Matthew’s Gospel, Jesus’ ministry is directed primarily to
the people of Israel. At only a very few points, such as
the one found in today’s Gospel, do we find Jesus
anticipating the later Christian ministry to the rest of the
world.
Behind Matthew’s text we can hear this early
Christian community’s struggle to understand how God’s
selection of Israel is consistent with two events: Israel’s
rejection of Jesus and the Gentiles’ acceptance of Jesus.
Just as Jesus was surprised by the faith expressed by
the Canaanite woman, so too the first Christians were
surprised that the Gentiles would receive the salvation
God offered through Christ. In today’s second reading
from Paul’s letter to the Romans, we hear the apostle
Paul considering this same concern.
The faith that the Canaanite woman expresses is
an affirmation of and confidence in God’s abundant
mercy. Yes, salvation comes through Israel, but it
overflows for the benefit of all.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc sierpień:

„Za † członków Rodziny Żywego Różańca ”
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Sunday, August 20, 2017
9:00 am
In thanksgiving for graces received and for
continuous blessings for John and Brenda Bożek –
from L.B. Bożek
11:00 am
O łaski Boże na studiach oraz dla Elli Łukasik
Dziękczynna za odzyskane zdrowie i z prośbą o
dalsze Boże łaski
Za † Adama i Elżbietę Sawula – Od Marii
Gulbińskiej
Za † Stanisława i Edwarda Szabla – Od mamy z
rodziną
Wednesday, August 23, 2017
7:00 pm
O łaskę zbawienia dla syna Krzysztofa
O łaski Boże dla Juliana Łukasik na nowy rok
szkolny
Friday, August 25, 2017
7:00 pm
Za † Józefa Tobina – Od córki Iwony
O łaski Boże dla Grace Łukasik na nowy rok szkolny
Saturday, August 26, 2017 (Latin)
9:00 am
Za † Stanisława i Józefę Nieżałowskich – Od córki z
rodziną
Sunday, August 27, 2017
9:00 am
For Anthony, Joseph Dang, Joseph Tu, Joseph
Calvin and Theresa for many graces for the coming
school year
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Najświętszej dla Ewy, Grzegorza, Pawła i Mateusza
– Od Ireny
Za † Rajmunda Juchniewicz – Od rodziny

