VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 17 LUTEGO 2019
Refren Psalmu:
Błogosławiony, kto zaufał Panu
Rozważania Niedzielne

Szczęśliwa przyjaźń z Jezusem
Tyle razy „szczęśliwi” i tyle samo „biada”. Czy w ten
sposób
Jezus
dzieli
ludzkość
na
dwie
przeciwstawne połowy? Absolutnie nie, bo ten
podział dotyczy każdego z nas, on istnieje w
naszym sercu. W każdym z nas jest nowy człowiek,
który chce kochać Boga, czyli widzieć w Nim
największe bogactwo, odczuwać głód Jego
obecności, płakać nad obrazą Bożej miłości, być Mu
wierny mimo odrzucenia przez ludzi. Ale też w
każdym z nas bywa stary człowiek, negujący Boga,
zbuntowany przeciw Niemu. Który z nich, nowy czy
stary, we mnie dominuje? W odpowiedzi na to
pytanie przejawia się troska o życie w łasce
uświęcającej, w głębokiej, życiodajnej przyjaźni z
Jezusem, w mocy Jego Ducha. Zatem w chwilach
dominacji starego człowieka muszę jak najszybciej
szukać Jezusa odnawiającego mnie w sakramencie
pokuty. Prawdziwe szczęście, moc i radość daje
przyjaźń z Jezusem.
Wiem, Panie, że chcesz mojego prawdziwego,
pełnego szczęścia. Daj mi serce, które niczego nie
będzie stawiać ponad przyjaźń z Tobą!

Refleksja nad Rodziną
Od pewnego czasu obchodzimy w Kanadzie “Dzień
Rodziny”. Godna uwagi jest dokonana ostatnio
refleksja nad rodziną we Francji. Otóż biskupi
francuscy wydali oświadczenie, w którym bronią
tradycyjnego modelu rodziny oraz funkcji, które są jej
przypisane. Zajęli oni stanowisko wobec projektu
ustawy o nazwie „szkoła zaufania”, w którym pojęcia:
„ojciec” i „matka” znikają ze słownictwa szkolnego.
Zostają zastąpione zwrotami: „rodzic 1” i „rodzic 2”.
Hierachowie wskazują, że to kolejna próba
dekonstrukcji rzeczywistości rodzinnej, podjęta pod
pretekstem ujednolicenia procedur administracyjnych.
Nie jest obojętne dla dziecka, jak pojmuje same
siebie,
szczególnie
poprzez
sformułowania
administracyjne, również te odnoszące się do ojca
oraz matki. Używanie tych tradycyjnych pojęć nie
może być uznawane za przejaw „zacofania” i
„wstecznictwa”, ponieważ one pozwalają każdemu z
nas identyfikować się w kolejnych pokoleniach. Szkoła
- zdaniem biskupów - powinna uczestniczyć w tym
procesie.
Ta procedura administracyjna życia rodzinnego jest
tylko przejawem przenikania teorii gender, która dąży
do uczynienia sprawą obojętną, czy rodzice są tej
samej lub różnej płci, czytamy w oświadczeniu. Co
więcej, w żadnej rodzinie, wliczając rzadkie przypadki,
kiedy występuje związek dorosłych tej samej płci, nie
są faktycznie używane pojęcia typu „rodzic 1” i „rodzic
2”. Można w końcu zapytać, które spośród rodziców
będzie numerem jeden, a które numerem dwa? Czy w
przypadku rozwodu, numer dwa stanie się numerem
jeden? Tutaj znajduje się właśnie absurdalność
proponowanej poprawki.
Mamy nadzieję – konkludują biskupi – że zdrowy
rozsądek weźmie górę i dobro dzieci zostanie
postawione na pierwszym miejscu.
Rodzice na całym świecie czuwajcie!

Your gift to God and our Parish

Ogłoszenia / Announcements

February 10, 2019

Zaświadczenia podatkowe za rok 2018 są do
odebrania w salce obok zakrystii. Dziękujemy.

Sunday Offerings:

$ 1, 515

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

❖

Income tax receipts for 2018 are available in the
classroom beside the sacristy. Thank you very much
for supporting our church.

6TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, FEBRUARY 17, 2019
Psalm Refrain:
Blessed the one who trusts in the Lord
The Beatitudes are often described as a framework for
Christian living. Our vocation as Christians is not to be first
in this world, but rather to be first in the eyes of God. We are
challenged to examine our present situation in the context of
our ultimate horizon, the Kingdom of God.

Reflection .....
Last Sunday we heard Jesus call Peter to be his
disciple. Jesus then travels with Peter and the other
disciples. Luke reports acts of healing (a person with leprosy
and a paralytic man) and the call of Levi, the tax collector.
Jesus also replies to questions from the Pharisees regarding
fasting and the observance of the Sabbath. In the verses
immediately before today's gospel reading, Jesus is
reported to have chosen 12 men from among his disciples to
be apostles. Apostle is a Greek word that means “one who
is sent.”
Today's gospel reading is the beginning of what is often
called the Sermon on the Plain. We find a parallel to this
passage in Matthew 5:1-7,11 that is often called the Sermon
on the Mount. As these titles suggest, there are differences
and similarities between these gospel readings.
When spoken from the mountaintop in Matthew's
Gospel, we can't miss the impression that Jesus is speaking
with the authority and voice of God. The mountaintop is a
symbol of closeness to God. Those who ascend the
mountain see God and speak for God; recall the story of
Moses and the Ten Commandments. As Luke introduces
the location of Jesus' teaching, Jesus teaches on level
ground, alongside the disciples and the crowd. Luke
presents Jesus' authority in a different light. He is God
among us.
Another distinction found in Luke's version is the
audience. Luke's Sermon on the Plain is addressed to
Jesus' disciples, although in the presence of the crowd;
Matthew's Sermon on the Mount is addressed to the crowd.
In keeping with this style, the Beatitudes in Luke's Gospel
sound more personal than those in Matthew's Gospel—Luke
uses the article “you” whereas Matthew uses “they” or
“those.” There is also a difference in number: Matthew
describes eight beatitudes; Luke presents just four, each of
which has a parallel warning.
The form of the Beatitudes found in Luke's and
Matthew's Gospel is not unique to Jesus. Beatitudes are
found in the Old Testament, such as in the Psalms and in
Wisdom literature. They are a way to teach about who will
find favor with God. The word blessed in this context might
be translated as “happy,” “fortunate,” or “favored.”
As we listen to this Gospel, the Beatitudes jar our
sensibilities. Those who are poor, hungry, weeping, or
persecuted are called blessed. This is, indeed, a Gospel of
reversals. Those often thought to have been forgotten by
God are called blessed. In the list of “woes,” those whom we
might ordinarily describe as blessed by God are warned
about their peril. Riches, possessions, laughter, reputation...
these are not things that we can depend upon as sources of
eternal happiness. They not only fail to deliver on their
promise; our misplaced trust in them will lead to our demise.
The ultimate peril is in misidentifying the source of our
eternal happiness.

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

„O Bożą opiekę i łaskę zdrowia dla chorych”
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Sunday, February 17, 2019
9:00 am
In the intention of Dora to the Holy Trinity
For the repose of the soul of † Grethell Herrera on the
first anniversary of her death
11:00 am
Za † Kazimierę Ostrowską – Od syna Jerzego
Za † Janinę Banaś w 1 rocznicę śmierci – Od córki
Za † Tomasza Armatowicz w 4 rocznicę śmierci – Od
rodziców
Za † Leokadię Czapińską – Od rodziny Antkowskich
Za † Stanisława i Weronikę Legienis – Od syna z żoną
Danutą
Za † Władysława Skea w 8 rocznicę śmierci
Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii
Bober w 90 rocznicę jej urodzin
Wednesday, February 20, 2019
7:00 pm
Za † Teresę, Feliska i Pawła
W intencji wynagradzającej za wszystkie popełnione
grzechy z prośbą o uwolnienie od ich skutków
Friday, February 22, 2019
7:00 pm
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Kowalczyk
Saturday, February 23, 2019
9:00 am
Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze
lata – Od Janiny Wiktorko
Sunday, February 24, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of † Stefania Bożek –
Requested by the Bożek family
For a safe trip to and return from Poland for Danuta,
Krzysztof and Benjamin – Requested by Grandma
11:00 am
Za † Kazimierę Ostrowską – Od syna Jerzego
Za † Aleksandra, Mieczysława i Henrykę Michaluk – Od
siostry z rodziną
Za † Jana Hołówko – Od Agnieszki
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Grzegorza

