XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 23 LIPCA 2017

Refren Psalmu:
Panie, Ty jesteś dobry i łaskawy
Rozważania Niedzielne

Potrzeba więcej czasu
Pszenica i chwast. Słudzy chcą wyrywać
chwasty, jeszcze zanim dojrzeje pszenica, ale
Bóg wie, że gdy pozwoli się obojgu rosnąć, to
na koniec będzie bardzo łatwo odróżnić, co jest
dobre, a co złe. Wystarczy tylko patrzeć na
rozwój, to, co dobre - pięknieje, pnie się wzwyż,
staje się coraz bardziej szlachetne i wydaje
owoce, a to, co złe, staje się coraz bardziej
pokraczne, coraz słabsze i nie daje żadnych
owoców, a jeśli już, to złe. Bóg jest cierpliwy.
Pozwala także temu, co jest w nas, temu
wewnętrznemu plonowi, który pojawia się w
naszych duszach, rosnąć aż do zbiorów. Nie
wykorzenia tego, co w nas złe, z nadzieją, że
to, co dobre, będzie mocniejsze i zwycięży.
Cierpliwość Boga - tego powinniśmy się uczyć.
Ojcze cierpliwy i bogaty w miłosierdzie, Ty
dajesz Słowo, które stało się Ciałem. Spraw,
abyśmy całą duszą kochali Ciebie i przez łaskę
wiary wzrastali ku Tobie.

Your gift to God and our Parish
July 16, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 495

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

Pomoc Archidiecezji Toronto innym
Kościołom na świecie
Gościmy dzisiaj w naszej parafii Siostrę
Franciszkę ze Zgromadzenia the Missionary
Sisters of the Precious Blood z Toronto, która
zaprezentuje potrzeby innych Kościołów na
świecie.
Zaangażowanie w pracę pastoralną i społeczną
sióstr zakonnych sprawia, że w szczególny
sposób liczą one na naszą pomoc. Przykładem
takiego zaanganżowania sióstr zakonnych może
być zgromadzenie „Córek Zmartchwywstania”.
Praca sióstr zakonnych jest nie do przecenienia
- dotyczy to przede wszystkim duszpasterstwa
oraz
zaangażowania
na
płaszczyenie
społecznej. "Pomoc Kościołowi w Potrzebie"
wspiera siostry w tworzeniu ich wspólnot oraz w
pracy formacyjnej. Siostry starsze i chore
potrzebują materialnego wsparcia, ponieważ
często nie otrzymują renty. Duszpasterstwo i
praca społeczna to rownież zasadnicze zadania
afrykańskiego
zgromadzenia
"Córek
Zmartwychwstania" w kongijskiej archidiecezji
Bukavu. Kongregacja - założona w 1966 r. przez
belgijską zakonnicę - matkę Hadewych i ojca
Werenfrieda
van
Straatena
oferuje
miejscowym kobietom możliwość służby dla
Kościoła i bliźniego w nękanym kryzysami
regionie. Dziewięć sióstr spośrod nich poniosło
męczeńska śmierc podczas wojny w 1998 r.
"Pomoc Kościołowi w Potrzebie" umożliwia
także kształcenie młodych sióstr. Stąd też nasze
wsparcie finansowe jest nieocenionym darem
przekazanym innym Kościołom. Bóg zapłać!

16TH SUNDAY OF ORDINARY TIME, JULY 23, 2017

Psalm Refrain:
Lord, you are good and forgiving.
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

In today’s Gospel, Jesus offers three parables to describe
the Kingdom of Heaven. He also explains why he speaks
to the crowds in parables and interprets the parable of
the sower for the disciples. This reading is a continuation
of Jesus’ discourse that we began reading last
Sunday.All three parables use commonplace experiences
to describe aspects of the Kingdom of Heaven. The first
parable is longer and more detailed than the next two,
and it alerts us to the two-fold reality of the Kingdom of
Heaven. The beginnings of the Kingdom of Heaven can
be found in this world. The fruition of the Kingdom of
Heaven, however, will not be realized until the final
judgment. In the meantime, as Jesus’ explanation to the
disciples cautions, any effort to judge the progress of the
Kingdom of Heaven is premature. Only God, in the final
judgment, will distinguish the fruit of the Kingdom of
Heaven and offer its reward.The second and third
parables call to our attention the abundance that will
result from the small beginnings of the Kingdom of
Heaven. Just as a mustard seed—the smallest of all
seeds—will become a large bush, so too God will bring
his Kingdom to full bloom. As a small amount of yeast will
leaven the entire batch of bread, so too God will bring
about the expansion of his Kingdom. In each case the
image is of the superabundance that God brings out of
even the smallest of signs of the Kingdom.Contained
within these parables are words of caution as well as
words of consolation. In the parable of the sower we are
warned against judging others. To judge and uproot the
“weeds” prematurely will harm the wheat; final judgment
rests with God. In the parables of the mustard seed and
the yeast, we are consoled by the message that God can
work wonders and produce abundance from even the
smallest beginnings of the Kingdom of Heaven.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
lipiec:
„O dary Ducha Świętego i jedność w
Kościele Katolickim”
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

Wednesday, July 26, 2017
7:00 pm
❖ O łaskę zdrowia dla Jana Chomickiego – Od Żony z
Dziećmi

Friday, July 28, 2017
7:00 pm
❖ W intencji O. Jana o zdrowie i Błogosławieństwo

This 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 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.

Boże

Saturday, July 29, 2017 (Latin)
9:00 am - Wolna

Sunday, July 30, 2017
9:00 am
❖ For parishioners
11:00 am
❖ Za † Lucjana Sanigórskiego
Prusinowskich i Sanigórskich

oraz

dziadków

