XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 1 LIPCA 2018
Refren Psalmu:
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś
Rozważania Niedzielne

Lekcja cierpienia
Choroba, ból, śmierć kogoś bliskiego – te i inne
oblicza cierpienia wywołują sprzeciw. Buntujemy się
przeciwko nim, a czasem przeciw Bogu, doszukując
się Jego winy. Gdyby można było cierpienie
przeżywać w inny sposób, ze spokojem czy
radością, przestałoby być cierpieniem. Niezgoda na
cierpienie odkrywa słabość, obnaża bezradność,
upokarza. I dlatego cierpiące osoby nierzadko
doświadczają oczyszczenia w wierze. Być może w
taki sposób działa Bóg, usuwając to wszystko, co w
nas przysłania Jego samego. Jezus podczas
ziemskiego życia nie unikał cierpiących ludzi.
Spotkania z nimi pokazują, w jaki sposób Bóg
wychodzi naprzeciw człowiekowi w jego biedzie.
Panie Jezu Chryste, pomóż mi w chwili próby. Bądź
blisko, kiedy cierpię, bo wierzę, że tylko z Tobą i w
Tobie mogę odnaleźć samego siebie.
Praying with the Church
The Pope’s Prayer Intention
Priests and their Pastoral Ministry: That priests,
who experience fatigue and loneliness in their
pastoral work, may find help and comfort in their
intimacy with the Lord and in their friendship with
their brother priests.

Your gift to God and our Parish
June 24, 2018
Sunday Offerings:

$ 1, 580

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

Ogłoszenia / Announcements
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i
pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na
nabożeństwa
odpowiednio:
w
piątek
do
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:00 pm
oraz w sobotę na całodzienną adorację
Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o godz.
9:00 am do 4:00 pm.
❖

W czasie nieobecności ks. proboszcza, proszę
kontaktować się w sprawach ważnych z księdzem
Janem: 416-418-1113.
❖

There will be no Latin Masses between June 9 and
June 30.
❖

Wakacje
Kończy się rok szkolny. Czas na odpoczynek.
Odpoczynek nie jest luksusem, lecz koniecznością.
Jest to proces regeneracji sił fizycznych i
duchowych, tak bardzo ważny dla nas utrudzonych
stresami codzienności. Ponieważ zbliża się sezon
wakacyjno-urlopowy, pragniemy życzyć wszystkim
parafianom,
młodzieży,
dzieciom
wielu
błogosławionych, pełnych radości dni.
Nie należy traktować wakacji wyłącznie jako czasu
pustej rozrywki, którą zubaża i dehumanizuje, ale
jako doświadczenie kształtujące samą egzystencję
człowieka. Uwalniając się od rytmów codziennego
życia, które męczą i wyczerpują fizycznie i
duchowo, człowiek ma możność odkryć na nowo
najgłębsze
fundamenty
swego
życia
i
postępowania.
W chwilach wypoczynku, a
szczególnie podczas wakacji powinien uświadomić
sobie fakt, że praca jest środkiem, a nie celem
życia; ma też sposobność, by odkryć piękno
milczenia, jako przestrzeni, w której może poznać
samego siebie, aby wzbudzić w sobie wdzięczność
i otworzyć się na modlitwę. Naturalną koleją rzeczy
może wówczas spojrzeć innymi oczyma na własne
życie i na życie innych: uwolniony od pilnych zajęć
codziennych,
może
odkryć
swój
wymiar
kontemplacyjny, rozpoznając ślady Boga w
przyrodzie i przede wszystkim w innych ludziach.
To doświadczenie budzi w nim nową wrażliwość na
ludzi żyjących wokół niego, poczynając od jego
własnej rodziny.

13TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 1, 2018
Psalm Refrain:
I will extol you, Lord, for you have raised me up
about Jesus’ identity. Each individual must make his or her own
act of faith in affirming Jesus as God’s Son.

Reflection .....
For today’s Gospel, we continue to read from the Gospel
of Mark. Last Sunday we heard about Jesus calming the storm,
the first of four miracles that Jesus performs in the vicinity of the
Sea of Galilee. Each of these four miracle stories offers us a
glimpse at Jesus’ power. This week we hear about the third and
fourth miracles, skipping the second miracle, the healing of a
man from Gerasene who was possessed by a demon.
Today’s Gospel reports two stories of healing. One story
tells us about a father’s great love for his dying daughter. The
other story tells us about a desperate woman who risks much
as she seeks healing from Jesus. In each story, the request for
healing is itself a courageous act of faith, and yet very different
circumstances are represented by the lives of each suffering
person.
Jairus is described as a synagogue official, a man of
considerable standing in the Jewish community. Distraught over
his daughter’s poor health, he approaches Jesus and asks him
to heal her. Although Mark doesn’t provide many details, we
can imagine that his daughter has been ill for some time and
that her condition is deteriorating.
As Jesus leaves with Jairus, Mark describes a second
person who seeks healing from Jesus, a woman with a
hemorrhage. This woman secretly touches Jesus from behind
and is immediately cured. In response, Jesus turns and asks
who touched him. Jesus’ disciples, always a little clueless in
Mark’s Gospel, help us envision the scene. The crowds are
pushing in on Jesus, and yet he, knowing that power has gone
out of him, asks who touched him. The woman could have
remained anonymous, yet at Jesus’ question she steps forward
and acknowledges what she has done. Jesus responds by
acknowledging her as a model of faith and sends her away in
peace.
At this point, we can imagine Jairus’s impatience with
Jesus; his daughter is dying and Jesus hasn’t helped him yet.
As if to build a sense of urgency, messengers suddenly arrive
and confirm Jairus’s worst fear: his daughter has died. Jesus
curiously ignores their message and reassures Jairus. When
they arrive at Jairus’s home, they find family and friends
mourning the girl’s death. Jesus enters the room of the dead
girl, takes her by the hand, and instructs her to arise. Jairus’s
faith in Jesus has not been in vain; his daughter is restored to
life.
The contrasts between Jairus and the woman with the
hemorrhage are stark and revealing. One is a man, the other is
a woman. One is a public official, an important person in the
community. The other is a woman who has lost everything to
find a cure to a condition that separated her from the
community. One approaches Jesus publicly. The other
approaches Jesus secretly. Yet in each case, faith leads them
to seek out Jesus in their time of need.
The Gospel concludes with Jesus’ instructions to remain
silent about this miracle. This is typical of Mark’s Gospel and is
sometimes referred to as the messianic secret. Repeatedly,
those who witness Jesus’ power and authority are instructed to
not speak of what they have witnessed. These instructions
appear impossible to obey, and it is difficult to understand the
purpose of these instructions. But in each case, they seem to
emphasize the fact that each individual, including the reader of
Mark’s Gospel, must, in the end, make his or her own judgment

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc lipiec:

„O Boże błogosławieństwo dla Kanady oraz
wiarę i Dary Ducha Świętego dla rządzących”
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Sunday, July 1, 2018
9:00 am
In thanksgiving for graces received and for continuous
blessings for Lucia & Bolesław Bożek
11:00 am
Za † Ojca Stanisława Bijaka – Od parafian
Za † Zygmunta Bielec – Od Haliny Marks
Za † Wiktorii i Henryka Kolasa – Od przyjaciół
Dziękczynna, dziękując Bogu i Matce Bożej za
otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
rodziny Osieckich
Wednesday, July 4, 2018
7:00 pm
O zdrowie dla Eldy Bocei – Od Basi
Friday, July 6, 2018
7:00 pm
O nawrócenie Pawła
Saturday, July 7, 2018
9:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Kanady oraz wiarę i
Dary Ducha Świętego dla rządzących – Od Rodziny
Żywego Różańca
Za † Mieczysława i Tadeusza Rydzewskich – Od
rodziny
Sunday, July 8, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Florindo Deli –
Requested by wife Vincenza
11:00 am
O Bożą opiekę, łaskę wiary i Dary Ducha Świętego dla
Dymitra – Od rodziców
Canada Day
July 1 is celebrated as Canada’s birthday. Canadians
should seek to be witnesses to Christ in Canada and the
world, and to continue working to influence those in
government to act from Christian principles and
attitudes.
Christians, realizing that they do not have a lasting home
here, should pray and work for justice and peace in
Canada and throughout the world, so that all God’s
people may share in the goods of this earth. God’s
kingdom will come only when all people are ready to let
Christ’s teaching guide and rule their lives and actions.

