XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30 LIPCA 2017

Refren Psalmu:
Jakże miłuję prawo Twoje, Panie
Rozważania Niedzielne

Perły i bramy raju
Pan Jezus jest przedstawiony jako ktoś, kto
szuka pereł. Kiedy czytamy Apokalipsę, to
odnajdujemy w niej perły. Miasto Boga niebiańskie Jeruzalem, miasto, w którym
spędzimy całą wieczność, ma bramy, które są
perłami.
Kiedy
więc
widzimy
Jezusa
poszukującego pięknych pereł, to tak naprawdę
widzimy Jezusa, który poszukuje bram w raju,
poszukuje bram nieba. Po co to robi? Po to,
żeby je otworzyć, żeby nas wszystkich wpuścić.
Królestwo niebieskie podobne jest do perły,
przez której wąski kanalik trzeba będzie się
przecisnąć, żeby wejść do nieba. A Jezus,
poszukiwacz pereł, poszukiwacz bram do
nieba, znalazł i otworzył nam tę bramę w dniu
zmartwychwstania. Piękna perła - oto nasze
życie!

Panie, dziękuję Ci za łaskę życia i za
powołanie, którym mnie obdarzyłeś. Daj
mi siłę, bym wciąż głosił Twoją chwałę. Ty
jesteś jedynym skarbem na tym świecie.

Your gift to God and our Parish
July 23, 2017
Sunday Offerings:
$ 1, 325
Mission Co-operative Program $ 710
Heartfelt thank you for your generous support
of the Church. God bless! Bóg zapłać!

Mądrze rządzić
Ludzi sięgających po władzę można podzielić na
dwie kategorie. Do pierwszej należą ci, którzy
potrzebują władzy do zrealizowania siebie.
Piastowanie władzy jest warunkiem ich szczęścia.
Jeśli jej nie mają, są niezadowoleni, zawiedzeni,
nieszczęśliwi. W rzeczywistości biedni to ludzie, tak
mocno zapatrzeni w siebie, że są niezdolni do
podjęcia decyzji, od których zależy prawdziwe dobro
podwładnych.
Drugą kategorię stanowią ludzie, którzy przyjmują
władzę, bo są obdarzeni zaufaniem swego
środowiska. Sami o nią nie zabiegają. Ona jest im
niepotrzebna do realizacji siebie, są szczęśliwi bez
władzy.
Drogi dochodzenia do władzy są różne, ale
wykładnik wartości władzy jest jeden – mądrość! To
ona wydaje owoce trwałe i wpisuje człowieka
posiadającego władzę złotymi zgłoskami w księgę
historii.
Z tego punktu widzenia należy uważnie odczytać
modlitwę o mądrość młodego króla Salomona. Prosi
on Boga o ten dar, mając na uwadze ciężar
odpowiedzialności za naród. Jego prośba spotkała
się z niezwykle życzliwym przyjęciem u Boga.
Salomon został obdarowany nad miarę. Dar Bożej
mądrości przez wiele lat wyciskał pieczęć pod jego
genialnymi decyzjami, zarówno w dziedzinie polityki
wewnętrznej, jak i zewnętrznej. W ostatnich latach
swego życia Salomon jednak jakby zgubił ten dar
i poźniejsze decyzje nie harmonizują z jego
młodzieńczymi postanowieniami. Nie potrafił też
w sposób mądry przygotować przekazu władzy
w odpowiednie ręce. To bolesna tajemnica jego
życia i panowania.
Ktokolwiek bierze w swe ręce odpowiedzialność za
innych, winien dokładnie zapoznać się z historią
Salomona, a w swoje codzienne spotkanie z Bogiem
winien wprowadzić modlitwę o mądrość. Dar ten
bowiem pochodzi od Boga i pod Jego okiem może
się właściwie rozwijać.

17TH SUNDAY OF ORDINARY TIME, JULY 30, 2017

Psalm Refrain:
Lord, how I love your law!
Reflection .....
Today’s Gospel concludes three weeks of
readings from the 13th Chapter of Matthew’s
Gospel. Throughout these three weeks we
have heard Jesus teaching crowds about the
kingdom of heaven, and we have heard Jesus
interpret some of his teachings for the
disciples. In this week’s Gospel, Jesus offers
three more short parables.The first two
parables describe the great value of the
kingdom of heaven. In the first parable, Jesus
says that the kingdom of heaven is like a
buried treasure that is worth possessing even
if it means giving up everything else. In the
second parable, Jesus proposes that the
kingdom of heaven is like a pearl of great
worth for which one will sell everything else to
possess. These parables teach us that we are
to place everything we value in the service of
the pursuit of the Kingdom of God.The third
parable that Jesus proposes in today’s Gospel
is different from the first two, but it is
reminiscent of the parable of the sower heard
in last week’s Gospel. The kingdom of heaven
is compared to fishing with a wide net. After
the fish have been collected, the good fish are
kept and the bad fish are thrown away; so too,
in the final judgment, will the wicked and the
righteous be separated.Today’s Gospel
concludes with a curious statement about the
scribe who understands the kingdom of
heaven. Here a metaphor is offered: this
scribe is like the head of a household who
“brings from his storeroom both the new and
the old.” The scribes referred to here are
experts of Mosaic law. It is possible that Jesus
is here instructing the early Christian
community on how to proceed in the
interpretation of Jewish law with respect to
Jesus’ “new” teaching. Jesus’ teaching about
the kingdom of heaven does not replace the
Jewish tradition; it interprets it in a different
light.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
lipiec:
„O dary Ducha Świętego i jedność w
Kościele Katolickim”
Sunday, July 30, 2017
9:00 am
❖ For parishioners
11:00 am
❖ Za † Lucjana Sanigórskiego oraz dziadków
Prusinowskich i Sanigórskich

Wednesday, August 2, 2017
7:00 pm
❖ Za † Ryszarda Tatarek od Syna z Rodziną

Friday, August 4, 2017
7:00 pm
❖ O szczęśliwą podróż, zdrowie i pobyt w Polsce dla

Teresy

Saturday, August 5, 2017 (Latin)
9:00 am
W intencji Rodziny Żywego Różańca
❖ Za † członków Rodziny Żywego Różańca

Sunday, August 6, 2017
9:00 am
❖ For parishioners
11:00 am
❖ Uczczenie i uwielbienie Boga Ojca calej ludzkości
❖ O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
nad ojczyzną
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i
pierwsza
sobota
miesiąca.
Nabożeństwa
odpowiednio:
W piątek po mszy św. o godzinie 7:00 wieczorem i w
sobotę po mszy św. o godzinie 9:00 rano.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w sobotę do
godziny 6:00 wieczorem.

