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Niedziela XIII tygodnia okresu zwykłego

INTENCJE
1 VII 2018 – o łaski zdrowia, miłości i Błogosławieństwa Bożego dla Wnuczki – intencja
rodziców i dziadków,
8 VII 2018 – ś.p. Krystyna Korol – intencja rodziny Stoparczyk,
15 VII 2018 – intencja wolna,
22 VII 2018 –z okazji 40-tej rocznicy ślubu dla Zbyszka i Grażyny Janiak - intencja rodziny,
29 VII 2018 – ś.p. Aniela Mazgaj – intencja córki z rodziną,
5 VIII 2018 – intencja wolna,
12 VIII 2018 – ś.p. Maria Okomska – intencja syna z rodziną,
19 VIII 2018 – intencja prywatna,
26 VIII 2018 – o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla córki – intencja rodziców,
2 IX 2018 – ś.p. Janusz Madera – w druga rocznice smierci - intencja córki z rodziną,
9 IX 2018 – ś.p. Domicela Przybylska – intencja córki z rodziną,
16 IX 2018 – ś.p. Jarosław Grzeszczyk – intencja cioci z rodziną,
23 IX 2018 – ś.p. Józefa Gwóźdź – w 8-smą rocznicę śmierci – intencja rodziny,
30 IX 2018 - z okazji 7-mych urodzin Leyli – o opiekę Matki Bożej i dary Ducha św.
– intencja rodziców i dziadków,
7 X 2018 – intencja wolna,
14 X 2018 – w intencji Marka Goraj – z okazji urodzin – o opiekę Matki Bożej i
dary Ducha św. – intencja rodziny,
21 X 2018 – intencja wolna,
28 X 2018 – intencja wolna,
4 XI 2018 – ś.p. Melania i Teodor Herra – intencja syna z rodziną,

LEKTORZY
1 VII 2018
I czytanie – O. Jerkiewicz
II czytanie – J. Jerkiewicz

8 VII 2018
I czytanie – J. Niesłuchowska
II czytanie – T. Herra

15 VII 2018
I czytanie – J. Herra
II czytanie – L. Adamin

PSALM RESPONSORYJNY

” Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś.”

PIEŚNI
Pieśń na wejście – Ojcze z niebios - 305
Pieśń na ofiarowanie – Zdrowaś Maryja - 275
Pieśń na komunię – U drzwi Twoich – 163
Po komunii – Liczę na Ciebie Ojcze - 404
Pieśń na wyjście – Kiedy w jasną spokojną – 401

„Dla nieśmiertelności”
Ks. Edward Staniek

Dla nieśmiertelności Bóg stworzył człowieka, uczynił go obrazem swej własnej
wieczności”. Dostrzegając tę prawdę jasno rozróżnia dwie koncepcje ludzkiej
egzystencji. Jedna zamknięta w doczesności, ograniczona datą poczęcia i datą śmierci,
druga otwarta na wieczność. O mądrości można mówić wyłącznie w tej drugiej
koncepcji.
Autor zna, i to dobrze, zasady ludzi lekceważących wieczność. Sprowadza je
zasadniczo do trzech. Pierwsza to rozumienie życia doczesnego jako zabawy, jako
pogoni za przyjemnością, za chwilowym szczęściem. W tej koncepcji sens życia
sprowadza się do radosnego szaleństwa lub budowania swego świata z tego, co lubię.
Druga zasada to przemoc. Nie można się bawić nie mając na zabawę pieniędzy,
przestrzeni, czasu. Trzeba więc robić to kosztem innych. Wszyscy słabi nie
wytrzymują tej konkurencji. Przegrywają. Mocni łatwo zdobywają środki potrzebne
do ich zabawy, a że to jest za cenę łez słabszych, tego nie biorą pod uwagę. Giną więc
nienarodzeni, bo bezbronni, zagrożeni są kalecy, nieuleczalnie chorzy, słabi z powodu
starości. Taka jest cena widzenia człowieka jedynie w granicach doczesności.
Trzecia zasada to likwidacja każdego, kto nie pochwala życia rozumianego jako
zabawa. Staje się on niebezpieczny, on przeszkadza w zabawie. On się nie chce
zgodzić na udział w niej. Ponieważ nie może zejść z pola widzenia, trzeba go
zlikwidować. Ta zasada prowadzi do prześladowania ludzi prawych i mądrych.
Ten, kto dostrzegł swą nieśmiertelność, nigdy nie potraktuje życia jako zabawy. Jest
ono bardzo poważną podróżą, której celem jest dotarcie pełną niebezpieczeństw drogą
do celu. Zabawa w tej drodze to jedynie chwila oddechu. Ona nie może opóźnić
wędrówki, winna w niej pomagać. W tej sytuacji sto procent sił, czasu i środków
jakimi człowiek dysponuje, musi być poświęcone na wędrówkę, a nie na zabawę.
Każdy myślący chrześcijanin winien przynajmniej raz w roku znaleźć nieco czasu na
przeczytanie Księgi Mądrości. Znajdzie w niej doskonały materiał ułatwiający
rozumienie życia zarówno tego, które promieniuje blaskiem nieśmiertelności, jak i
tego, które czaruje doczesną zabawą. Im wcześniej człowiek odkryje te dwie
koncepcje życia, tym lepiej potrafi dni swego pobytu na ziemi wykorzystać.
RAPORT FINANSOWY
W ostatnie 2 niedziele w ramach kolekty zebrano: 17 czerwca 2018: $151.00 ($145.00 w
kopertkach, oraz $6.00 luzem) a w niedzielę 24 czerwca 2018 zebrano: $240.00 ($210.00 w
kopertkach, oraz $30.00 luzem). Jeszcze raz dziękujemy tym wszystkim, którzy odpowiadają na
nasz apel i w miarę możliwości zwiększają składki niedzielne oraz składają donacje. Jest to bardzo
ważne w okresie letnim gdy z powodu urlopów/wakacji frekwencja często spada.
AKTUALNOŚCI NA STRONIE INTERNETOWEJ APOSTOLATU
www.kingpol.org

613-544-4197

The Amber Room
Downtown: 34 Princess Street
Strona internetowa: www.AmberRoom.ca

e-commerce online sale
Bursztynowa biżuteria i świece
Drzewka szczęścia, Szkło artystyczne
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Halina i Zbigniew Okomski
506 Days Rd. (at Bath Rd.)
tel: 613-634-7764
hzokomski@sympatico.ca

Ogłoszenia i pytania proszę kierować
na adres: ogloszenie@kingpol.org
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Popierajmy firmy polonijne,
Sponsorów naszego Biuletynu
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