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16 VII 2017

PIĘTNASTA NIEDZIELA ZWYKŁA

INTENCJE
16 VII 2017 – ś.p. Teresa i Jan Kwiatek – intencja córki z rodziną,
23 VII 2017 – ś.p. Andrzej Okomski i ś.p. Krystyna Piątek – intencja brata z rodziną,
30 VII 2017 – ś.p. Aniela Mazgaj – intencja córki z rodziną,
6 VIII 2017 – ś.p. Jarosław Grzeszczyk – intencja cioci z rodziną,
13 VIII 2017 – ś.p. Timoleon Faraklas – intencja syna z rodziną,
20 VIII 2017 – o Boże Błogosławieństwo dla rodziców - w 65 rocznicę ślubu – intencja córki,
27 VIII 2017 – intencja rodziny Hombek,
3 IX 2017 – w rocznicę śmierci ś.p. Domiceli Przybylskiej – intencja córki z rodziną,
10 IX 2017 – intencja rodziny Hombek,
17 IX 2017 – o Boże Błogosławieństwo dla Beaty – w rocznicę urodzin – intencja rodziny,
24 IX 2017 - ś.p. Janusz Madera – w pierwszą rocznicę śmierci – intencja córki z rodziną,
1 X 2017 – ś.p. Henryk Szumski – intencja żony z rodziną,
8 X 2017 – intencja wolna,
15 X 2017 – o Boże Błogosławieństwo dla Beaty i Andrew – w rocznicę ślubu – intencja
rodziców,
22 X 2017 – intencja wolna,
29 X 2017 – Msza św. dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski w ciągu 65 lat z prośbą o
Błogosławieństwo Boże na dalsze lata – intencja Lecha Adamina.
5 XI 2017 – ś.p. Michalina, Józef i Kazimierz Haliccy – intencja wnuka z rodziną,
12 XI 2017 – ś.p. Melania i Teodor Herra – intencja syna z rodziną,
19 XI 2017 – ś.p. Paulina Sondy – w 4 rocznicę śmierci – intencja rodziców,
26 XI 2017 – ś.p. Wojciech Bednarek – intencja rodziny,
3 XII 2017 – intencja wolna,
10 XII 2017 – intencja wolna,
17 XII 2017 – ś.p. Cecylia i Józef Cały – intencja syna z rodziną,

LEKTORZY
16 VII 2017
I czytanie – B. Fiturska
II czytanie – L. Adamin

23 VII 2017
I czytanie – J. Sondy
II czytanie – A. Cały

30 VII 2017
I czytanie – J. Niesłuchowska
II czytanie – T. Herra

PSALM RESPONSORYJNY

„Na żyznej ziemi ziarno wyda plony.”

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

Trudno przekonać człowieka
Ks. Edward Staniek

Przypowieść o siewcy mówi o trudnościach, na jakie napotyka Bóg chcąc przekonać
człowieka o tym, że Jego wymagania prowadzą do szczęścia. Bóg chcąc nas
przekonać, posługuje się słowem. Z doświadczenia jednak wiemy, że aby kogoś
przekonać, nie wystarczy samo przekazanie wiadomości. Przekonanie rodzi się
dopiero po dobrowolnym przyjęciu słowa i dostosowaniu do niego swego sposobu
myślenia. Jakie są przeszkody utrudniające, a czasem wręcz uniemożliwiające Bogu
przekonanie człowieka o słuszności Jego wymagań?
Pierwszą z nich jest lekceważenie zła istniejącego na świecie. Wielu ludzi naszego
wieku uważa, że zło to wyłącznie sprawa filozofii, że to pewne teoretyczne założenie
potrzebne do tłumaczenia otaczającej nas rzeczywistości. Tymczasem zło jest
konkretne i bardzo mocne. Każdy, kto zlekceważy zło istniejące w świecie, wcześniej
czy później popełni błąd, za który zapłaci wysoką cenę.
Druga przeszkoda, uniemożliwiająca Bogu przekonanie człowieka o szczęściu
ukrytym w wierze, to brak wytrwałości z naszej strony. Przekonanie obejmuje długi
proces, to stopniowe dorastanie do wielkich wartości. Jeśli komuś zabraknie
wytrwałości w zapuszczaniu korzeni w twardą rzeczywistość ewangelicznej gleby, ten
nigdy nawet przez Boga nie zostanie przekonany. Oto obraz ziarna, które z braku
korzeni zostało zniszczone przez słońce.
Trzecia przeszkoda, utrudniająca Bogu przekonanie człowieka o wartościach
ewangelicznego życia, to brak krytycyzmu i dystansu wobec słowa płynącego ze
świata. Doczesność przy pomocy wszystkich dostępnych środków propagandy
ustawicznie usiłuje nas przekonać, że w niej znajdziemy prawdziwe szczęście. Kogo
nie stać na zachowanie dystansu wobec tej argumentacji, nie potrafi dostrzec siły
argumentów, jakie podaje Bóg. Oto obraz ziarna zagłuszonego przez ciernie.
W przypowieści o siewcy warto dostrzec jeszcze jedną prawdę. Ptaki zniszczyły jedno
ziarno, słońce z powodu braku korzeni spaliło drugie, ciernie zagłuszyły trzecie,
natomiast czwarte wydało owoc stokrotny. Poznajemy tu coś z tajemnicy strategii
Boga. Stwórca godzi się na to, by wiele ziaren zostało zniszczonych, ponieważ z
jednego, wypielęgnowanego aż do żniwa, wysypie się sto innych ziaren.
RAPORT FINANSOWY
W ostatnią niedzielę 9 lipca 2017 w ramach kolekty zebrano: $175.00 ($170.00 w kopertkach,
oraz $5.00 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
Nowa strona internetowa: www.AmberRoom.ca

e-commerce online sale
Bursztynowa biżuteria i świece
Drzewka szczęścia, Szkło artystyczne
15% zniżki dla Polaków
BALTIC DELI
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Halina i Zbigniew Okomski
506 Days Rd. (at Bath Rd.)
tel: 613-634-7764
hzokomski@sympatico.ca
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JCA Electric

U

Ogłoszenia i pytania proszę kierować
na adres: ogloszenie@kingpol.org
U

UHU

P.O Box 99
Odessa ON K0H 2H0
Phone: 613-561-6653 •
Fax: 613-386-5589
E-mail: jcaelectric@bellnet.ca
Oferuje usługi w zakresie instalacji
Oraz naprawy urzadzeń i sieci
elektrycznych.
HU

Popierajmy firmy polonijne,
Sponsorów naszego Biuletynu
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