XXII NIEDZIELA ZWYKŁA, 3 WRZEŚNIA 2017
Refren Psalmu:
Ciebie, mój Boże, pragnie moja dusza
Rozważania Niedzielne

Święto Narodzenia NMP
Odpust Parafialny

Grzech pierworodny
Myślenie po ludzku, zamiast po Bożemu, jest
pierwszym skutkiem grzechu pierworodnego. Tak
naprawdę grzech pierworodny polega na tym, że
człowiek ma poodwracane pragnienia, że pragnie
tego, co złe, zamiast tego, co dobre, że jest
nastawiony "na", oczekuje, spodziewa się, marzy o
tym, co wcale nie przyniesie mu szczęścia. To jest
skutek grzechu pierworodnego i Święty Piotr
udowadnia nam to dzisiaj, mówiąc do Jezusa: Nie
chciałbym, żebyś realizował plany swojego Ojca,
wolałbym, żebyś zrealizował moje ludzkie plany.
Dlatego usłyszał od Jezusa, że jest przeszkodą.
Wszyscy mamy prawo błądzić, mówić Bogu:
Pomyliłem się. Moje marzenia, pragnienia są złe.
Nie wolno nam jednak stawiać naszych planów
ponad plany Boga.
Panie, pozwól mi tracić moje życie, abym
nieustannie zyskiwał je dla Ciebie. Daj mi tak
słuchać Twego słowa, abym słyszał nie tylko to, co
trudne i wymagające, ale bym umiał odkrywać
również obietnicę zwycięstwa, którą zawarłeś w
swoich słowach.

Your gift to God and our Parish
August 27, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 275

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

Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach
Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że Jej rodzicami byli
św. Anna i św. Joachim. Nie znamy miejsca urodzenia
Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według
wszelkich dostępnych nam informacji, Maryja przyszła
na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem
Pana Jezusa. Pierwsze wzmianki o liturgicznym
obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI w. Święto
powstało prawdopodobnie w Syrii, gdy po Soborze
Efeskim kult maryjny w Kościele przybrał zdecydowanie
na sile. Wprowadzenie tego święta przypisuje się
papieżowi św. Sergiuszowi I w 688 r. Na Wschodzie
uroczystość ta musiała istnieć wcześniej. Datę 8
września Kościół przyjął ze Wschodu. W Polsce święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę
Matki Bożej Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że
dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól zaczynano orkę
i siew. Lud chciał najpierw, aby rzucone w ziemię ziarno
pobłogosławiła Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego
mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były wraz z
kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość
Wniebowzięcia Matki Bożej, by uprosić sobie dobry
urodzaj.

Ogłoszenie
10 września będziemy obchodzić patronalne święto
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, czyli parafialny
odpust. Serdecznie zapraszamy wszystkich parafian i
gości do udziału w tej uroczystości. W czasie Mszy Św.
odpustowej, homilię wygłosi ks. Adam Słomiński, TCHR.
Po Mszy Św., odbędzie się wspólny obiad w sali
parafialnej. Panie z naszej parafii tradycyjnie prosimy
o przygotowania ciasta.

22nd SUNDAY IN ORDINARY TIME, SEPTEMBER 3, 2017
Psalm Refrain:
My soul thirsts for you, O Lord my God
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
Today’s Gospel continues the story that began in
last week’s Gospel. Simon Peter was called the “rock”
upon which Jesus would build his Church, and yet Peter
continues to show the limitations of his understanding of
Jesus’ identity. Now that the disciples have
acknowledged that Jesus is the Messiah, Jesus confides
in them the outcome of his ministry: he must suffer and
die in Jerusalem to be raised on the third day. Peter
rejects this prediction, and Jesus rebukes him severely,
calling him “Satan.” In opposing this aspect of Jesus’
mission, Peter shows that he is no longer speaking
based on the revelation from God but as a human being.
Jesus then teaches all of the disciples about the difficult
path of discipleship: to be Christ’s disciple is to follow in
his way of the cross.
Peter could not yet understand what it meant to
call Jesus the Messiah. It is unlikely that the other
disciples understood any better. Messianic expectations
were a common aspect of first-century Judaism. Under
Roman occupation, many in Israel hoped and prayed
that God would send a Messiah to free the Jews from
Roman oppression. The common view was that the
Messiah would be a political figure, a king that would
free Israel from Roman rule. This is perhaps what Peter
envisioned when he was led to recognize Jesus as the
Messiah. In this passage, however, Jesus is beginning to
teach his disciples that he would be the Messiah in a
different way.
Jesus would be more like the suffering servant
described by the prophet Isaiah than the political
liberator. Those who would be Jesus' disciples would be
called to a similar life of service. Perhaps this is what
Peter feared most in Jesus’ prediction of his Passion. He
whom Jesus had called “rock” would also be called upon
to offer himself in sacrifice and service to others.
Christian leaders today are still called to sacrifice and
serve others as Jesus did.

Announcement
Next Sunday, September 10, 2017, we will be
celebrating the Feast of the Nativity of The Blessed
Virgin Mary. We warmly welcome all parishioners and
guests to join us in celebration of our Parish Feast,
with a lunch to follow 11:00 am Mass.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc wrzesień:
„Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże i opiekę Matki Bożej dla naszej parafii”
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Sunday, September 3, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Janinę Marczak w 2 rocznicę śmierci – Od córek
Ireny i Ewy
Za † Stefanię i Henryka Paszkiewiczów
Za † Tadeusza Supińskiego – Od wdzięcznej rodziny
Wednesday, September 6, 2017
7:00 pm
Za † Krystynę Manowiec – Od Rodziny Antkowskich
O zdrowie i potrzebne Boże łaski dla Marysi i jej męża –
Od Jadwigi
Friday, September 8, 2017 (Latin)
7:00 pm
Dziękczynna za odzyskane zdrowie i łaskę wiary dla
Wiesławy
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski Boże dla Dominika
w dniu urodzin oraz w intencji Eweliny, Magdaleny i M
Saturday, September 9, 2017 (Latin)
9:00 am
O łaskę zdrowia i Bożą opiekę
Sunday, September 10, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Marii Gulbińskiej i rodziny –
Od S.Z. Antkowkich
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Danusi i Marka w
25 rocznicę ślubu – Od rodziny
Za † Stanisława Kuraś w 11 rocznicę śmierci – Od żony z
rodziną
Za † rodziców Stanisławę i Stanisława Łagut w rocznicę
śmierci oraz za † brata Mariusza – Od Elżbiety z rodziną
Za † Józefa Dłużeń i zmarłych z tej rodziny – Od
Agnieszki z rodziną
Za † Seweryna Borowskiego
W piątek 8 września, w Święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny, zostanie odprawiona Msza Św. w języku
łacińskim o godz. 7:00 pm.

