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16 NIEDZIELA ZWYKŁA

„A ON RZEKŁ DO NICH:

«PÓJDŹCIE WY SAMI OSOBNO NA
MIEJSCE PUSTYNNE I WYPOCZNIJCIE
NIECO!». ODPŁYNĘLI WIĘC ŁODZIĄ NA
MIEJSCE PUSTYNNE, OSOBNO.”

R EFLEKSJA
LITOŚCI!

Słowa Ewangelii wg

Jan Paweł II powiedział kiedyś, że kapłan nie ma wakacji.
Św. Marka 6, 30-34
Czy można mieć urlop od ratowania ludzkich dusz?
Od pustki, spustoszenia, zagubienia, lęku, bezsensu
życia, rozpaczy, oczekiwania nieszczęścia i wreszcie
Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli
samopotępiania się?... Od tego wszystkiego ratuje człowieka
Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On
pasterz serc, Jezus Chrystus.
rzekł do nichŚ «Pójdźcie wy sami osobno na
Jezus lituje się. Jego spojrzenie jest przede wszystkim pełne
miłosierdzia dla człowieka. Ciężko mi się czyta słowa
Jeremiasza zapowiadające sąd nad pasterzami, którzy
rozpraszają trzodę oraz prowadzą do zguby. Dla swej
samotności rozpędzają tych, którzy szukają Bożego
zmiłowania. Widzę wtedy wiele moich win popełnionych
w przeszłości. Co bowiem może uratować zagubionych ludzi,
spustoszonych w sercu, odpędzanych i niepotrzebnych
nikomu? Pasterzowanie, obecność i obdarowywanie
miłością Boga. Sycenie się Jego słowami, potwierdzanie
przebaczaniem win, leczenie ran modlitwą.

pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem
przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie
mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz
widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to
i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet
ich wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się
nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza.
I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Z drugiej strony cóż bardziej jest poszukiwane na tym świecie, jeśli nie miłosierdzie Boga? Tysiące ludzi
zapewne obserwowało łódź Jezusa i Apostołów, a potem zebrało się na brzegu, przy którym łódź się
zatrzymała. W tej migracji tak wyraźnie dostrzegamy to, co w sobie ukrywamyŚ potrzebę miłosierdzia nad
nami. Jezus zlitował się! Może nawet to, że na świecie jest tak wiele zła, świadczy o miłosierdziu Boga?
On nie chce od razu okazywać swej sprawiedliwości. Jest cierpliwy i oczekujący! Zawsze mnie to jednak
głęboko poruszało, gdy czytałem fragment o tym, że Jezus, przyglądając się tym ludziom, nie zdobył się na
podziw, na radość, na żadne inne uczucie, tylko na litość. Jak ci ludzie musieli wyglądać, skoro tylko litość
wzbudzali w Jezusie?
Jak wyglądają dzisiaj ludzie, gdy na nich patrzy Jezus? Bóg obdarza najpierw tym, czego człowiekowi
najbardziej brakuje. Obdarza miłosierdziem i litością, gdy los jest niemiłosierny i bezlitosny, i gdy sami dla
siebie takimi jesteśmy. Pomyśl więc, czy nie jesteś dla siebie zbyt okrutny, zbyt wymagający, zbyt
niemiłosierny, przesadnie sprawiedliwy? Nie bądź przesadnie sprawiedliwy i nie uważaj się za zbyt mądrego!
Dlaczego miałbyś sobie sam zgotować zgubę? (Koh 7,16). Przesadnie sprawiedliwy, to znaczy okrutnie
bezwzględny. Najbardziej jesteśmy godni politowania wtedy, gdy stajemy się bezlitośni dla siebie.
Ukrywa się w tym zapewne pokusa wszechmocy, uzurpująca sobie władzę, by totalnie kontrolować swoje
życie, zamiast je powierzać Bogu. Chcemy sami o sobie decydować i mieć nad sobą i innymi kontrolę.
Odrzucamy w ten sposób odpowiedzialność za słabości i upadki, objawiając złość i gniew na siebie. Myślimy
też o sobie źle i uczymy się tylko zło w sobie dostrzegać, za wszystko się obwiniając. Taka postawa rodzi
nienawiść do siebie i w sumie jest pychą, która nie może się pogodzić z tym, że człowiek jest słaby. Zbyt
krytycznie i zbyt bezwzględnie się oceniamy, bo mamy zbyt wyidealizowany obraz siebie. Dążymy do
wydumanych ideałów, zapominając, że bez Boga nic nie możemy uczynić nawet dla siebie, nie mówiąc już
o innych. Kiedy jesteśmy zbyt przywiązani do swego ideału, nienawidzimy prawdy i skrzętnie ją skrywamy,
zdradzając się tylko ciągłym niezadowoleniem z siebie. Nie ma nic tak budzącego politowanie jak ludzka
duma. Jak wyglądam ja i ty, gdy na nas patrzy Jezus?
Augustyn Pelanowski OSPPE

CZYTANIE Z KSIĘGI
JEREMIASZA 23, 1-6

PROROKA

KOLEKTA 15.VII.2018

Tygodniowy Budżet
Niedzielna Kolekta:
Pan mówiŚ
-ofiary złożone do koszyka
«Biada pasterzom, którzy prowadzą do zguby -ofiary złożone online
Razem
i rozpraszają owce z mojego pastwiska.
Dlatego tak mówi Pan, Bóg Izraela, o pasterzach,
którzy mają paść mój naródŚ Wy rozproszyliście
moje owce, rozpędziliście i nie zajęliście się nimi. Oto
Ja się zajmę nieprawością waszych uczynków.

$ 23,500
$ 11,843
$ 3,879
$ 15,722

HEATING AND COOLING REPLACEMENT
FUND
$ 90,773.91
DIECEZJALNA KOLEKTA 2018

$ 113,453
Ja sam zbiorę Resztę mych owiec ze wszystkich Goal
$ 91,101
krajów, do których je wypędziłem. Sprowadzę je na Kwota zadeklarowana
ich pastwisko, aby były płodne i liczne. Ustanowię
zaś nad nimi pasterzy, by je paśliś i nie będą się już INTENCJA APOSTOLSTWA
więcej lękać ani trwożyć, ani nie trzeba będzie szukać MODLITWY NA LIPIEC:
którejkolwiek.
INTENCJA EWANGELIZACYJNA:
Oto nadchodzą dni, kiedy wzbudzę Dawidowi
Odrośl sprawiedliwą. Będzie panował jako król, Aby kapłani, którzy w trudzie i samotności żyją swoją
postępując roztropnie, i będzie wykonywał prawo
pracą duszpasterską, czuli się wspomagani
i sprawiedliwość na ziemi. W jego dniach Juda
i pokrzepiani przez przyjaźń z Panem i braćmi.
dostąpi zbawienia, a Izrael będzie mieszkał
bezpiecznie. To zaś będzie imię, którym go będą
nazywaćŚ „Pan naszą sprawiedliwością”».

CZYTANIE Z LISTU ŚW.PAWŁA
APOSTOŁA DO EFEZJAN 2, 13-18
Bracia:
W Chrystusie Jezusie wy, którzy niegdyś byliście
daleko, staliście się bliscy przez krew Chrystusa.
On bowiem jest naszym pokojem. On, który obie
części ludzkości uczynił jednością, bo zburzył
rozdzielający je mur – wrogość. W swym ciele
pozbawił On mocy Prawo przykazań, wyrażone
w zarządzeniach, aby z dwóch rodzajów ludzi
stworzyć w sobie jednego nowego człowieka,
wprowadzając pokój, i w ten sposób jednych, jak
i drugich znów pojednać z Bogiem, w jednym Ciele
przez krzyż, w sobie zadawszy śmierć wrogości.
A przyszedłszy, zwiastował pokój wam, którzy
jesteście daleko, i pokój tym, którzy są blisko, bo
przez Niego jedni i drudzy w jednym Duchu mamy
przystęp do Ojca.

OGŁOSZENIA
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847 658-7625
847-658-7882
847-658-6071
847-658-5313
224-436-0320

847-658-9339
847-658-7699

Biuro Parafialne
Fax Parafialny
Biuro Finansowe
Szkoła Katolicka
Szkoła Polska
Biuro Katechetyczne
Klasztor Franciszkański

Biuro Parafialne Czynne:
Poniedziałek - Piątek:
Sobota:
Niedziela:

9:00 am - 5:00 pm
11:00 am - 1:00 pm
1:00 pm - 3:00 pm

Rozkład Mszy Św. Polskich
Sobota:
Niedziela:
PoniedziałekŚ
Dni świąteczneŚ
I Piątek MiesiącaŚ

6:30 pm
1:00 pm
7:00 pm
7:30 pm
7:30 pm

Rozkład Mszy Św. Angielskich
Sobota:
Niedziela:

4:30 pm
7:00 am
9:00 am
11:00 am
4:30 pm
7:00 am
8:30 am
7:00 am
9:15 am

Poniedziałek-Czwartek:
PiątekŚ

Spowiedź Św.
Sobota:
Niedziela:
I Piątek MiesiącaŚ

9:00 am - 10:30 am
6:00 pm - 6:30 pm
12:30 pm - 1:00 pm
6:30pm - 7:30 pm

W INNYM TERMINIE PROSIMY O KONTAKT
TELEFONICZNY.

Adoracja Całodobowa
roda 9Ś00 am do Czwartku 6Ś45 am

W poniedziałek 23-go lipca zapraszamy na Mszę św. o 7
wieczorem i nabożeństwo eucharystyczne.
Również w tym roku organizujemy doroczny Summerfest,
który odbędzie się w niedzielę 26-go sierpnia . Zapraszamy w
przyszły weekend po Mszach więtych do zakupu biletów na
loterię pieniężną, której finał odbędzie się w dzień festynu.
Do wygrania $500, $200 lub $100.
W tym roku festyn zaczniemy uroczystą Mszą św. o 11 AM w kościele pod przewodnictwem biskupa naszej diecezji z okazji 35-lecia
poświęcenia naszego kościoła. W tym dniu Mszy św. o 1PM nie będzie.
Przed kilkoma tygodniami podczas burzy piorun uderzył w budynek
naszego kościoła niszcząc system nagłaśniający. Dlatego na razie
używamy system zastępczy aż do czasu wymiany nagłośnienia. .
Projekt ten może potrwać około dwóch miesięcy.

