XVII NIEDZIELA ZWYKŁA, 29 LIPCA 2018
Refren Psalmu:
Otwierasz rękę, karmisz nas do syta.
Rozważania Niedzielne

Wspomnienie św. Ignacego z Loyoli
31 lipca

Ufność
„Zostaw ludzi w spokoju […], nie staraj się otwierać
im oczu. Gdybyś im otworzył oczy – cóż by
zobaczyli? Własną nędzę! Niech więc mają oczy
zamknięte… I niech dalej śnią!” – mówi jeden z
bohaterów
powieści
Grek
Zorba
Nikosa
Kazantzakisa. I po chwili zastanowienia dodaje:
„Chyba że, gdy otworzą oczy, pokażesz im lepszy
świat niż ciemności, w których poruszają się teraz…
Pokażesz?”. Pokusa złożenia broni i rezygnacji jest
dziś mocna wśród chrześcijan wielu krajów Europy.
Czy jesteśmy w stanie przeciwstawić się
współczesnej mentalności, która nauczyła się
obywać bez Boga? Czy potrafimy pokazać lepszy
świat i dać nową nadzieję? Jezus, pytając Filipa, jak
zdobyć tyle chleba, by nakarmić tłumy, wystawił
uczniów na próbę. Wiedział, że mają za mało
pieniędzy i wymaga od nich tego, co po ludzku
niemożliwe. Jednak ta przyjęta z wiarą bezradność
uczniów okazała się sposobnością do objawienia
mocy Bożej.
Panie Jezu, wierzę w Twoją moc. Nie pozwól mi
nigdy oddalić się od Ciebie ani zwątpić w Twoją
miłość.

Your gift to God and our Parish
July 22, 2018
Sunday Offerings:

$ 1, 340

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

Ignacy urodził się w roku 1491 w Loyoli w Kantabrii.
Prowadził swobodne życie rycerskie na dworze
królewskim; kiedy się nawrócił do Boga, skończył
studia teologiczne w Paryżu; tu zebrał pierwszych
towarzyszy, z którymi później założył w Rzymie
Towarzystwo Jezusowe. Działalność tego zakonu
przyczyniła się do odnowy Kościoła. Ignacy zmarł w
Rzymie 31 lipca 1556 roku.

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.
❖

Niedziela „Mission Cooperative”
W dzisiejszą niedzielę będziemy gościć misjonarza,
ks. Lourduswamy Chowrappa na Mszach Św. o
9:00 i 11:00 am. Będzie też zbierana druga kolekta
na obydwóch Mszach Św., przeznaczona na pomóc
w Diecezji Belgaum (w Indiach).
❖

Mission Cooperative Sunday
Today we welcome Fr. Lourduswamy Chowrappa
who is representing the Diocese of Belgaum in the
2018 Mission Co-op appeal. Through this Mission
Co-operative
Program,
our
local
Catholic
community learns about the mission work of the
Church and is invited to offer their financial support
during the 2nd collection.

17TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JULY 29, 2018
Psalm Refrain:
You open your hand to feed us, Lord; you satisfy all our needs.
Reflection .....
Through most of Lectionary Cycle B, our Sunday
Gospel readings are taken from the Gospel of Mark. Over
the past two Sundays, we heard how Jesus sent his
disciples to share in his mission. If we were to continue
reading Mark's Gospel, we would next hear his report of
how Jesus feeds the crowds in the miracle of the
multiplication of the loaves and fishes. Our Lectionary,
however, leaves Mark’s Gospel for the next several
weeks and instead presents this event from the Gospel of
John. In John’s Gospel, Jesus’ multiplication of the
loaves and the fishes is presented as a sign of his
authority and divinity. Jesus interprets the meaning and
significance of this miracle as a sharing of his Body and
Blood. This chapter is sometimes called the “Bread of
Life Discourse.”
In many important ways, John’s Gospel uses the
miracle of the multiplication of the loaves and fishes to
teach about the Eucharist. Like the Last Supper, this
miracle is said to have occurred near the time of the
Jewish feast of Passover. (In John’s Gospel three
Passovers are identified.) Jesus’ language is similar to
the language he used at the Last Supper as reported in
the Synoptic Gospels. John’s description of this event
also anticipates the Messianic banquet of heaven, as the
crowd reclines and all hungers are satisfied with
abundance. This connection is further amplified by the
response of the crowd, who wants to make Jesus a king.
John is teaching us that each time we celebrate the
Eucharist, we are anticipating the eternal banquet of
heaven.
Recall that John’s Gospel tells the story of the Last
Supper differently than the Synoptic Gospels. Instead of
describing the meal and Jesus’ actions with the bread
and cup, John describes how Jesus washed his disciples’
feet. We hear this Gospel when we remember the Last
Supper on Holy Thursday. This recollection of Jesus’
action at the Last Supper complements the institution
narrative of the Synoptic Gospels and Paul’s Letters that
we hear repeated at each Mass.
In both stories about the Eucharist—the washing of
the disciples’ feet and the multiplication of the loaves and
the fishes—the Gospel of John teaches us that the
Eucharist is an action. Our word Eucharist is taken from
the Greek language and describes an action: “to give
thanks.” In the Eucharist we are fed by Jesus himself,
and we are sent to serve others.
John’s Gospel notes the detail that the bread
blessed and shared with the crowd are barley loaves.
This is the food of the poor. It reminds us that God feeds
and nourishes us, fulfilling our physical needs as well as
our spiritual ones. In the Eucharist, we are sent to serve
the poorest among us.

The story of the multiplication of the loaves and the
fishes recalls a particular aspect of the Mass. In this
miracle, Jesus transforms a young boy’s offering of five
barley loaves and two fish. In the offertory at Mass, we
present the fruits of our labors, represented by bread and
wine. These gifts, given to us first by God as grain and
fruit, are returned to God in our offering of thanksgiving.
God in turn transforms our gifts, making this bread and
wine the very Body and Blood of Jesus. We also offer
ourselves in this exchange, and we, too, are transformed
by 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 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
W intencji Bogu wiadomej oraz o ustrzeżenie przed
wróżbami i podjęcie właściwej decyzji
Wednesday, August 1, 2018
7:00 pm
W intencji uwielbienia Boga Ojca
O łaskę zdrowia dla Sylwi
Friday, August 3, 2018
7:00 pm
Za † Marka Suchowskiego – Od żony
Saturday, August 4, 2018
9:00 am
O asystencję Ducha Świętego w życiu Kościoła
Katolickiego – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, August 5, 2018
9:00 am
For the repose of the souls of † Assunta and
Raymondo Carusso – Requested by the Dang family
11:00 am
Za † Krystynę Manowiec w 1 rocznicę śmierci – Od
rodziny Osieckich
O uwielbienie Boga Ojca
Dziękczynna z prośbą o dalsze błogosławieństwo
Boże w rodzinie H.F.Bałdyga

