XVI NIEDZIELA ZWYKŁA, 22 LIPCA 2018
Refren Psalmu:
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego.
Rozważania Niedzielne

Razem z Jezusem
Jedną z form spotkania ze słowem Bożym jest
wyobrażenie sobie sytuacji opisywanych na kartach
Pisma Świętego i postawienie siebie samego
wewnątrz opowieści. Święty Ignacy Loyola, który
proponował praktykowanie tej formy medytacji,
zachęcał, by uruchomić w niej wszystkie swoje
zmysły. Oto ja jestem jednym z uczniów, którzy
wracają do Jezusa po całym dniu pracy. Widzę
pełen ciekawości wzrok Jezusa, zainteresowanie
tym, jak było. Doświadczam współczucia, które mi
okazuje. Słyszę, jak zachęca, by pójść odpocząć,
nabrać tchu. Wsiadam z Mistrzem i pozostałymi
apostołami do łodzi, odpływamy. Ale wciąż ludzie
Go szukają. Nie udaje się przed nimi ukryć. Widzę,
że pomimo zmęczenia Jezus nie chce się schować,
lecz skoro tylko przybijamy do brzegu, zaczyna
nauczać. Podpatruję, z jakim zainteresowaniem
ludzie Go słuchają. I ja siadam na kamieniu, aby
rozważać Jego słowa.
Boże, mój Panie, proszę Cię, aby wszystkie moje
zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób
czysty do służby i chwały Twego Boskiego
Majestatu (św. Ignacy Loyola).

Your gift to God and our Parish
July 8, 2018
Sunday Offerings:
Roof Replacement:

$ 1, 160
$ 520

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

Święci Anna i Joachim,
rodzice Najświętszej Maryi Panny
26 lipca
Ewangelie nie przekazały nam żadnej wiadomości
o rodzicach Maryi. To milczenie Biblii dopełnia
bogata
literatura
apokryficzna
(apokryf
Protoewangelii Jakuba). Św. Anna pochodziła z
rodziny kapłańskiej z Betlejem. Hebrajskie imię
Anna w języku polskim znaczy tyle, co „łaska”. Św.
Joachim pochodził z zamożnej i znakomitej rodziny
z Galilei. Imię jego miało znaczenie prorocze i
oznaczało tyle, co „przygotowanie Panu”.
Kult świętych Joachima i Anny był bardzo dawno i
żywy w całym Kościele.

Ogłoszenia / Announcements
Catholic Cemeteries & Funeral Services z Archidiecezji
Toronto zapraszają wszystkich na doroczną Mszę Św. w
intencji zmarłych, która odbędzie się na cmentarzach w
Toronto i jego okolicach w środę 15 sierpnia o godz.
19:00.
• Assumption, Mississauga – Most Rev. John A.
Boissonneau
• Christ the King, Markham – Rev. Msgr. Vid Vlasic •
Holy Cross, Thornhill – Most Rev. Robert Kasun, CSB
• Mount Hope, Toronto – Rev. Fr. Michael Busch
• Queen of Heaven, Woodbridge – His Eminence
Thomas Cardinal Collins
• Resurrection, Whitby – Most Rev. Vincent Nguyen
• St. Mary’s, Barrie – Most Rev. Wayne Kirkpatrick
In the event of rain: Mass will be held in the mausoleum
at Assumption, Holy Cross, Resurrection and Queen of
Heaven Cemeteries. Christ the King Cemetery will
celebrate Mass on site in the Reception Centre. Mount
Hope Cemetery to St Monica’s Parish, 44 Broadway
Avenue, Toronto. St. Mary’s Cemetery to St. John
Vianney Parish, 13 Baldwin Lane, Barrie.

16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 22, 2018
Psalm Refrain:
The Lord is my shepherd; I shall not want.
Reflection .....
In this today’s Gospel, we read the report of the
return of the Twelve, who were sent by Jesus to
preach repentance, heal the sick, and drive out
demons. When the Twelve return to Jesus, he
invites them to come away from the crowds and
rest. But the crowds will not give them peace. As the
Twelve have shared in Jesus’ ministry, they now
appear to share in his popularity. The crowds
continue to approach them, and Mark reports that
the disciples don’t even have time to eat. In an effort
to get away, Jesus and his disciples board a boat in
hopes of finding a deserted place. But the crowds
notice this and arrive ahead of them. The crowds
are so persistent that Jesus and his disciples cannot
find a place to be alone. Mark’s Gospel tells us that
Jesus is moved with pity and begins to teach the
crowds.
Our Gospel for today stops here, but Mark’s report
of the unyielding demands of the crowd continues in
the verses that follow. If we were to continue
reading from Mark’s Gospel, we would hear Jesus
instruct his disciples to feed the crowd in the familiar
miracle of the multiplication of the loaves and fishes.
The work of Jesus and his disciples appears to be a
round-the-clock job. In the next few weeks, we will
hear the story of Jesus’ feeding of the multitude, but
our Lectionary will turn to the sixth chapter of the
Gospel of John to report and reflect on this story.
In today’s Gospel, we hear the Twelve referred to as
“apostles.” The word apostle is a Greek word
meaning “one who is sent.” Jesus chose twelve men
from among his disciples whom he sent to share in
his ministry of preaching and healing. The first
report of this is found in the third chapter of Mark’s
Gospel, where the Twelve are also called apostles
and the names of this select group are listed.
We who are Jesus’ disciples today have also been
sent to share the Gospel with others. Perhaps our
commitment to following Jesus as his disciple
leaves us feeling tired and overwhelmed. In today’s
Gospel, we hear Jesus affirm the importance of
times of rest and renewal. Jesus wanted his
disciples to come away and spend time alone with
him. This is what we seek and find in our life of
prayer and in our celebration of the Eucharist.

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 22, 2018
9:00 am
For the grace of the Holy Trinity for Doris and the
holy souls
11:00 am
Za † Jana Żaczek i o zdrowie dla Anny Żaczek – Od
córek
Za † Helenę i Stanisława Palka – Od rodziny
O szczęśliwą podróż i pobyt w Polsce oraz o
szczęśliwy powrót enuków do Kanady
Wednesday, July 25, 2018
7:00 pm
Za † Jana Iskra – Od rodziny Antkowskich
Friday, July 27, 2018
7:00 pm
Za † Marka Suchowskiego – Od żony
Saturday, July 28, 2018
9:00 am
Dziękczynna za łaskę zdrowia dla Wiesi i
wytrwałość Antoniego
Sunday, July 29, 2018
9:00 am
For God’s help to solve problems – Requested by
Dora
11:00 am
Za † rodziców Annę i Stanisława Maciąg i za
wszystkich zmarłych z rodziny – Od córki z rodziną
Za † rodziców Leokadię i Sylwestra Pytlik – Od syna
Roberta i córki Jolanty

