XXV NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 WRZEŚNIA 2017
Refren Psalmu:
Pan bliski wszystkim, którzy Go wzywają
Rozważania Niedzielne

Różaniec Do Granic
Ratuj Różańcem Polskę i Świat

Tęsknota Boga za człowiekiem
W nauczaniu Pana Jezusa królestwo niebieskie
bardzo często będzie porównywane do kogoś, kto
wyszedł, żeby szukać. Człowiek, który wyszedł
szukać robotników do swojej winnicy, ojciec, który
wyszedł, żeby spojrzeć/sprawdzić, czy jego syn nie
wraca, pasterz, który zostawił stado, żeby znaleźć
jedną zagubioną owcę. Bóg tak naprawdę podobny
jest do kogoś, kto nieustannie, cierpliwie, wytrwale
szuka człowieka, jesteśmy nieustannie poszukiwani,
wypatrywani z utęsknieniem przez Boga, który
nieustannie nas szuka. On nie stoi w miejscu, On
jest pierwszym szukającym, a my mamy tylko dać
się znaleźć.

Od pierwszych wieków chrześcijaństwa odczuwano
potrzebę proszenia o wstawiennictwo Najświętszą
Maryję Pannę. Dlatego w XII wieku utrwalił się w
Kościele zwyczaj odmawiania pozdrowienia, którym
w scenie zwiastowania Anioł przywitał Maryję. Z
czasem dodano do nich słowa wypowiedziane
przez świętą Elżbietę w czasie nawiedzenia.
Obecna forma „Zdrowaś Maryjo” ostatecznie
ukształtowała się w XV wieku. Zatwierdził ją Pius V
w 1566 roku. Z czasem do modlitwy „Ojcze nasz”
zaczęto dodawać „Zdrowaś Maryjo”. I tak te dwie
modlitwy dały początek różańcowi.

Panie, wlej w moje serce niezachwiane zaufanie w
to, że Twoja święta wola, która realizuje się w moim
życiu, przyniesie mi prawdziwe dobro, którego teraz
nie dostrzegam.

Od 2 października rozpoczyna się w naszej parafii
Nabożeństwo Różańcowe. Zachęcamy serdecznie
wszystkich parafian do udziału w nim każdego dnia
o godz. 6:30 pm;
ukoronowanie modlitwy
różańcowej będzie Mszą Św o godz. 7:00 (soboty o
godz. 8:30 am).

Your gift to God and our Parish

Ogłoszenia / Annoucements

September 17, 2017

21 września pożegnaliśmy Mszą Św. żałobną ś+p
Jana Grzesiowskiego, naszego długoletniego
parafianina. Dzień wcześniej odbyła się uroczystość
pogrzebowa naszego rodaka ś+p Józefa Wszolek
na cmentarzu Glendale Memorial Gardens.
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie!

Sunday Offerings:

$ 1, 580

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

❖

Praying with the Church
Papal Prayer Intetion
That our parishes, animated by a missionary spirit,
may be places where faith is communicated and
charity is seen.

There will be a second collection today for the
Needs of the Canadian Church. Your gifts are used
by the Canadian Conference of Catholic Bishops to
represent Canadian Catholics in national and
international pastoral activity. Thank you for your
support of this important work.

25th SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 24, 2017
Psalm Refrain:
The Lord is near to all who call on him.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc wrzesień:

In today's Gospel, Jesus moves from Galilee
to teach in Judea where he is sought out by great
crowds and tested by the Pharisees on issues such
as marriage and divorce. Jesus also encounters a
rich young man who is unable to accept Jesus'
demand that he leave his possessions to follow him.
Jesus' response to the rich young man sounds very
much like the conclusion we will find in today's
Gospel: the first will be last and the last will be first.
On the surface, the parable of the workers in
the vineyard appears to be an offense to common
sense. Those who work a longer day ought to be
paid more than those who work just an hour or two.
When viewed in this way, the landowner seems
unfair. That is because we are reading into the
parable our own preconceived notions of how
fairness and equality should be quantified.
A close read shows us that the landowner
paid on the terms that were negotiated. The
landowner, it seems, has acted completely justly.
The parable goes beyond that, however, and we
come to see that the landowner is not simply just,
he is exceptionally just. He is radically just. He has
given those who labored in the field for a full day
their due pay. But he has also given a full-day's
wage to those who worked only a single hour. No
one is cheated, but a few receive abundantly from
the landowner just as we receive from God more
than what is merely justifiable or due. God, like the
landowner, is radically just and abundantly
generous. The workers who complain are made to
look foolish as they lament the fact that landowner
has made all workers equal. Indeed, what more
could one ask for than to be treated as an equal at
work or anywhere else?
The parable reminds us that although God
owes us nothing, he offers abundantly and equally.
We are occasionally tempted to think that our own
actions deserve more reward, more of God's
abundant mercy, than the actions of others. But
God's generosity cannot be quantified or partitioned
into different amounts for different people. When we
think that way, we are trying to relate to God on our
terms rather than to accept God's radically different
ways.

„Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla naszej parafii”
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Sunday, September 24, 2017
9:00 am
For † Antoni Chudzik – From the Antkowski family
11:00 am
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej oraz o
szczęśliwą podróż dla Teresy i córki Marii
Za † Stanisława i Józefę Nieżałowskich – Od Marii
Gulbińskiej
Za † Roberta i Józefa Lulek – Od rodziny
Za † Stefanię i Stefana Więcek i ciocię Marię – Od
rodziny Więcek
Za † Józefa Wszolek – Od rodziny
For † Marina Salamanca de Contreras, on the one
year memorial of her death – From Ruby
Wednesday, September 27, 2017
7:00 pm
O powrót do wiary dla Moniki
O łaskę wiary i powrót do Kościoła dla Joasi i Wojtka
Friday, September 29, 2017
7:00 pm
O powrót do wiary dla Tadeusza
Saturday, September 30, 2017 (Latin)
9:00 am - Wolna
Sunday, October 1, 2017
9:00 am
For † Placido Amoroso – From Antonella and Carlo
Amoroso
11:00 am
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
małżonków Marka i Kimberly Łukasik w rocznicę ich
ślubu – Od mamy
Za † Krystynę Manowiec – Od rodziny W.Z. Osieckich
Za † rodziców Stanisławę i Jana oraz za † braci
Wacława i Jerzego Jabłeckich
Za † Seweryna Borowskiego
Za † rodziców Annę i Zygmunta oraz za † męża
Ryszarda

