XXI NIEDZIELA ZWYKŁA, 26 SIERPNIA 2018
Refren Psalmu:
Wszyscy zobaczcie, jak nasz Pan jest dobry
Rozważania Niedzielne
Jasnogórska Przewodniczka
„Uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 5)
– to polecenie Matki Jezusa zostało wyrażone na
jasnogórskiej ikonie w geście prawej dłoni, którą
Maryja wskazuje na swojego Syna, uroczyście
zasiadającego na Jej ramieniu. Mały Jezus trzyma
w jednej ręce księgę Pisma, a drugą unosi, by
błogosławić. Ten sposób przedstawienia Maryi i
Jezusa należy do najstarszych, otaczanych
największym kultem, i nosi nazwę hodegetrii. W
języku greckim słowo hodos oznacza drogę, dlatego
w tej ikonie Matkę Bożą czczono jako
przewodniczkę, która prowadzi wiernych do
Chrystusa. Dla Polaków ikona Matki Bożej
Częstochowskiej jest wielkim znakiem Jej opieki
zarówno nad całym narodem, jak i nad każdym
człowiekiem w jego osobistej, często trudnej drodze
życia. Ona zawsze wskazuje na Syna i wzywa do
posłuszeństwa Jego Słowu.
Maryjo, Ty jak Matka stajesz przed obliczem
Twojego Syna i przedstawiasz Mu wszystkie moje
potrzeby, bóle, cierpienia i troski. Maryjo, wysłuchaj
mnie i prowadź do Chrystusa.
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26 sierpnia

Władysław, książę opolski, wybudował na Jasnej
Górze klasztor dla paulinów i oddał im pod opiekę
obraz Matki Bożej, czczony na jego zamku.
Wkrótce obraz zasłynął cudami. Cześć jego
wzrosła od czasów obrony Jasnej Góry przed
Szwedami. W roku 1717 obraz został uroczyście
ukoronowany i Jasna Góra stała się głównym
ośrodkiem kultu Matki Bożej w Polsce.
Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów
Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane
miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do
dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by
modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej
Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na
trwałe wpisanym w dzieje Polski.

Ogłoszenia / Announcements

August 19, 2018
Sunday Offerings:
Roof Replacement:

Uroczystość Najświętszej
Maryi Panny Częstochowskiej

$ 1, 270
$ 1, 210

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

W tym tygodniu przypada pierwsza sobota
miesiąca. Zapraszamy na całodzienną adorację
Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o godz.
9:00 am do 4:00 pm.

21ST SUNDAY IN ORDINARY TIME, AUGUST 26, 2018
Psalm Refrain:
Taste and see that the Lord is good
Reflection .....
For our Gospel today, we hear the conclusion
of the “Bread of Life discourse” in the sixth chapter
of John’s Gospel. In the preceding verses, which we
have heard proclaimed in our liturgy over the past
few weeks, we have heard Jesus explain that he is
the Bread of Life, given so that those who believe
may have eternal life. This discourse follows the
miracle in which Jesus fed more than five thousand
people with five barley loaves and two fish. As
Jesus has been teaching these things, John’s
Gospel describes a murmuring crowd unable to
accept Jesus’ words. In today’s Gospel, the crowd
has dwindled in number, and John no longer
references them, or the Jews. Instead John
describes the questioning of those considered to be
Jesus’ own disciples.
Today’s Gospel first records the response of
those in the crowd who are described as Jesus’
disciples. Just as the larger crowd had struggled
with Jesus’ teaching, these disciples also cannot
accept Jesus’ words. Jesus is said to know about
their murmuring. He responds by acknowledging
their unbelief and by reiterating that only those
chosen by the Father will follow Jesus to the end.
John’s Gospel reports that many of those who had
been Jesus’ disciples ceased to follow him at this
point. The number of people following Jesus
dwindled from a crowd of more than 5,000 to only
12 people. And it is to these Twelve that Jesus now
turns his attention.
Simon Peter’s response to Jesus’ question as
to whether those closest to him will also leave,
reminds us of the reports of Peter’s confession of
faith in the Synoptic Gospels. Peter announces, on
behalf of all the Twelve, that they have come to
believe all that Jesus has taught about himself:
Jesus is the one from God in whom they have found
the path to eternal life.
This conclusion of the Bread of Life discourse
focuses on personal faith in the life of Christian
discipleship. Each person must make his or her own
judgment about who Jesus is and in doing so
determine the way of life that he or she will follow.
God’s grace invites us to be Jesus’ disciples, but
each person must respond to the grace of God and

confess as his or her own the belief that Jesus is the
one from God. This faith then commits us to the
path of life, leading us to eternal life.

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

„O asystencję Ducha Świętego w życiu
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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
Wednesday, August 29, 2018
7:00 pm
Za † Stanisława i Józefę Nieżałowskich – Od
córki z rodziną
O szczęśliwą podróż do Polski i potrzebne łaski
dla Giny
Friday, August 31, 2018
7:00 pm
Za † Grażynę Rogowską – Od Basi
Saturday, September 1, 2018
9:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą i
Matki Najświętszej dla naszej parafii – Od
Rodziny Żywego Różańca
Sunday, September 2, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Tran Dinh Luong –
Requested by the Tran and Dang family
11:00 am
O potrzebne łaski Boże dla o. Ludwika SJ w
Afryce – Od Jadwigi Laskowskiej
Za † Stefanię Paszkiewicz – Od córki
Za † Florentynę i Stefana – Od córki Giny z
synem

