XX NIEDZIELA ZWYKŁA, 19 SIERPNIA 2018
Refren Psalmu:
Wszyscy, zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Rozważania Niedzielne

Wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny Królowej
22 sierpnia

Cud Eucharystii
Uczestnicząc we Mszy św., mamy do czynienia z
żywym Chrystusem. W świętych postaciach białego
opłatka i wina jest obecny prawdziwy Bóg. Jeśli
będziemy o tym pamiętali, rozwijając w sobie
świadomość tajemnicy tego, czym jest Eucharystia,
to łatwiej nam będzie przezwyciężyć pojawiającą się
rutynę i przyzwyczajenie. Podczas Mszy św.
dokonuje się na naszych oczach największy cud,
jaki tylko można sobie wyobrazić – cud obecności
Boga. „To jest właśnie chleb, który zstąpił z nieba”
(J 6, 58) – mówi Jezus, a podczas każdej Mszy św.
daje nam możliwość karmienia się Nim.
Chryste, Ty powiedziałeś: „Kto spożywa moje ciało i
pije moją krew, ma życie wieczne” (J 6, 54). Dozwól
mi jak najczęściej uczestniczyć w Uczcie
Eucharystycznej, którą dla mnie przygotowałeś.

Your gift to God and our Parish
August 5, 2018
Sunday Offerings:
Renovation Fund:
Roof Replacement:

$ 1, 115
$ 1, 575
$ 200

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

Maryja jest Matką Chrystusa,
którego
królestwo
trwa
wiecznie.
Dlatego
lud
chrześcijański od wieków czci
Ją jako Królową i zdobi
koronami Jej wizerunki.
Wspomnienie Maryi Królowej
zostało
wprowadzone
do
kalendarza
liturgicznego
przez papieża Piusa XII
encykliką Ad caeli Reginam
(Do
Królowej
niebios),
wydaną 11 października 1954
r.,
w
setną
rocznicę
ogłoszenia
dogmatu
o
Niepokalanym
Poczęciu
Maryi. Już w czasie Soboru Watykańskiego I w roku
1869 biskupi francuscy i hiszpańscy prosili o to święto.
Pierwszy Krajowy Kongres Maryjny w Lyonie (1900)
prośbę tę ponowił. Uczyniły to również międzynarodowe
kongresy maryjne odbyte we Fryburgu (1902) i w
Einsiedeln (1904). Od roku 1923 wyłonił się specjalny
ruch pro regalitate Mariæ. Początkowo wspomnienie
Maryi Królowej obchodzone było w dniu 31 maja, ale w
wyniku posoborowej reformy kalendarza liturgicznego
przesunięto je na oktawę uroczystości Wniebowzięcia
Maryi - 22 sierpnia. To właśnie wydarzenie
ukoronowania Maryi wspominamy w piątej tajemnicy
chwalebnej różańca.
Tytuł "Królowa" podkreśla stan Maryi w czasach
ostatecznych jako Tej, która zasiada obok swego Syna,
Króla chwały. W ten sposób wypełniły się słowa
Magnificat: "Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą
wszystkie pokolenia, gdyż wielkie rzeczy uczynił mi
Wszechmocny". Maryja ma uczestnictwo w chwale
zmartwychwstałego Chrystusa, gdyż miała udział w Jego
dziele zbawczym. Jest Jego Matką, nosiła Go w swoim
łonie, urodziła Go, zadbała o Jego wychowanie,
towarzyszyła Mu nieustannie podczas Jego nauczania aż do krzyża, a potem Wieczernika w dniu
Pięćdziesiątnicy.
Maryja nie jest Królową absolutną, najwyższą i
jedyną. Jest nad Nią Bóg i tylko On ma najpełniejsze
prawo do tego tytułu. Jeśli więc Maryję nazywamy
Królową, to jedynie ze względu na Jej Syna. Godność
Jej Boskiego Macierzyństwa wynosi Ją ponad wszystkie
stworzenia, czyni Ją Królową aniołów i wszystkich
Świętych, Królową nieba i ziemi. Królewskość Maryi jest
więc pośrednia. Tylko Pan Bóg jest władcą najwyższym i
jedynym. Maryja ma władzę jedynie honorową i zleconą,
pełni na ziemi rolę "Regentki".

20TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 19, 2018
Psalm Refrain:
Taste and see that the Lord is good
Reflection .....

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

On this Sunday, we continue to read from the
sixth chapter of the Gospel of John. Today’s
Gospel elaborates further on the teaching that
Jesus began in our liturgy last week. In that
reading, the crowds wondered about how Jesus
could say that he had come down from heaven
because they knew Jesus to be the son of
Joseph. In this Gospel, some have difficulty with
Jesus’ teaching that he is the living bread sent
from God. Recall that Jesus had told them that
just as God gave the Israelites manna to sustain
them in the desert, so now God has sent new
manna that will give eternal life. We hear the
concluding verse of last week’s Gospel repeated
in today’s reading: Jesus himself is the bread sent
by God; Jesus’ flesh is the bread that is given for
the life of the world.
Among the stumbling blocks for those who
heard but did not understand Jesus is the
teaching that the bread that Jesus will give is his
own flesh. In response to the people who
quarreled over his words, Jesus teaches with
even greater emphasis that salvation comes to
those who eat his Body and Blood. Jesus doesn’t
seem to answer the question posed about how
salvation will come about, perhaps because this
reality can only be understood after his death and
Resurrection. Instead, Jesus teaches about the
life that he will give to the world.
To many ears, Jesus’ words are jarring and
difficult to hear. Many who heard Jesus could not
accept what he said. Many today continue to
struggle to accept these words. But they are
important words because they reveal our intimate
connection with Jesus.
This is the mystery that is at the heart of our
eucharistic theology. In the elements of bread and
wine, Jesus’ Body and Blood are made truly
present. When we share in the Body and Blood of
Christ, Jesus himself comes to dwell within us.
This communion with the Lord makes us one
body, brings us eternal life, and sends us forth to
be Christ’s body for the life of the world.

„O asystencję Ducha Świętego w życiu
Kościoła Katolickiego”
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Sunday, August 19, 2018
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Adama i Elżbietę Sawuła – Od Marii
Za † Jana Iskrę – Od Teresy i Piotra z rodziną
Za † Eugeniusza Dec w 1 rocznicę śmierci – od
Barbary Dec
W intencji własnej Elżbiety Podolskiej z
podziękowaniem za 77 lat z prośbą o dalsze
łaski opatrznośći Bożej na następne lata
Wednesday, August 22, 2018
7:00 pm
Za zbawienie duszy † Krzysztofa – Od siostry
Friday, August 24, 2018
7:00 pm
Za † Teresę Krawczyk – Od Alicji
Saturday, August 25, 2018 (Latin)
9:00 am
Za † Monikę i Edwarda Ziółkowskich
Sunday, August 26, 2018
9:00 am
For the success of the coming school year for
Anthony & Joseph Dang, Joseph Tu and
Teresa Nguyen
11:00 am
Dziękczynna w 15 rocznicę ślubu Anny i
Grzegorza Sajda – Od rodziców
Za † Stanisława Szablę – Od mamy z rodziną
Za † Michalinę w 6 rocznicę śmierci – Od córek

