XVI Niedziela Zwykła
Czytania liturgiczne / Readings
23 lipca, 2017r.
Księga Mądrości / Wisdom (12:13, 16-19) List św. Pawła do Rzymian / Romans (8:26-27)
Ewangelia wg św. Mateusza / Matthew (13:24-43)
Chrystus jest siewcą, który sieje ziarno Słowa Bożego. On rozsiewa je, aby każdy, kto zechce je
znaleźć, żył na wieki.
Jesus compares the beginning of the kingdom to the smallest seed that will eventually grow into a tree.

ŻYĆ POŚRÓD CHWASTÓW
Niedzielna Ewangelia uczy nas realizmu: musimy zgodzić
się żyć w świecie, gdzie wszędzie spotykamy ludzi
dobrych i złych, zboże i chwasty. Jest to jednak tak bardzo
uciążliwe, że pojawia się pokusa nadgorliwości: wyrwać
chwasty! Jezus zwracał się do tych zniecierpliwionych,
którzy pytali: Czemu jest tylu ludzi czyniących zło? Na co
jeszcze Bóg czeka? Czemu się ich nie pozbywa?
Dokładnie takie wyobrażenie o Mesjaszu miał Jan
Chrzciciel: "Zobaczycie! Ma On wiejadło w ręku
i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do spichrza,
a plewy spali w ogniu nieugaszonym" (Mt 3,12). Jezus
musi uciszyć to zniecierpliwienie. Nasze także! Tak,
rozgraniczenie zostanie dokonane, ale na końcu czasów
i przez samego tylko Boga. Zdarza się, że wydajemy
sądy, jakbyśmy byli Bogiem: "Ci, to są ludzie porządni!
Tamci już są straceni, do ognia z nimi!" Zawsze,
u najlepszych nawet chrześcijan, istniała pokusa, żeby
wspólnie utworzyć piękne poletko pszenicy. Szkoda, że
w świecie jest tyle chwastów, ale my przynajmniej
oczyśćmy nasze pole, żyjmy razem w kręgu prawdziwych
chrześcijan, w kręgu ludzi czystych i dobrze
wychowanych. Marzymy o Kościele ludzi czystych,
o parafii ludzi czystych, o wspólnocie ludzi czystych,
o rodzinie ludzi czystych. Powyrywajmy chwasty!
Mamy tu do czynienia z niebezpieczną skłonnością
do sekciarstwa: chcemy tylko ochotników i wybranych,
tylko prawowiernych, żadnych dewiantów, żadnych
słabeuszy, żadnych połowicznie przekonanych. Zdarzają
się, to prawda, grupy jednolite, żarliwe i heroiczne takie są
zazwyczaj początki zakonów. Ale iluż małym,
doborowym towarzystwom grozi pycha pięknej pszenicy,
ponieważ tam nienawidzi się chwastów. Jezus widzi swój
Kościół inaczej. Ma to być lud otwarty i cierpliwy, lud
pięknych i pokrzywionych, lud pokory i nadziei.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA
Sakramentalny związek małżeński zamierzają zawrzeć:
Kacper Obrzazgiewicz i Patrycja Czyż. Ślub
odbędzie się w kościele St. Mary’s, London, ON - 29
lipca 2017r.
CHRZEST
Przez Sakrament Chrztu świętego do Rodziny Bożej
została włączona Scarlett Oslizlo. Gratulujemy!
KAWIARENKA „JEDNOŚĆ”
Katolicka Liga Kobiet zaprasza do kawiarenki - w tę
niedzielę, jednocześnie dziękuje wszystkim, którzy
wsparli sprzedaż ciast w ubiegłą niedzielę.
W niedzielę, 30 lipca kawiarenkę obsługiwać będzie
Federacja Polek.

THE MERCY, POWER, AND LOVE OF GOD
The first reading today, from the book of Wisdom,
makes its point over and over, at least five times in five
verses! God is mighty, but lenient to all. God’s power
is shown in kindness and clemency, not in harshness
and condemnation, and those who govern God’s
people must govern in the same way, with kindness.
This loving kindness and gentleness is not contrary to
God’s might, but is a direct result of God’s primacy
over all. Who are we, then, to judge what is in the
hearts of our fellow Christians and all people, when
God commands justice with love and clemency?
Likewise, the Holy Spirit makes up for our ignorance of
what we need, speaking in a language we do not yet
understand. But God knows our needs before we do,
understands the intercessions of the Spirit, and helps
us in our weakness. This is our hope: God’s mercy,
power, and love.
PILGRIMAGE TO THE QUEBEC SHRINES
Join Fr. John Jasica on a Pilgrimage to the Quebec Shrines
of St Joseph's Oratory (St Andre); Ste Anne de Beaupre;
Notre Dame Basilica in Old Quebec City (St Francois); Cap
de la Madeleine and St Kateri at St Francis Xavier. Monday
to Friday August 14th to 18th. Cost per person 'sharing' is
$695.00. Contact Jim Cookson at St George's (519) 4714220 or George Cifa at (519) 639-4971.
PILGRIMAGE TO THE MARTYRS’ SHRINE IN MIDLAND
Our three Parish families - St. Mary’s, Our Lady of
Czestochowa and St. Patrick are organizing a pilgrimage to
the Martyrs’ Shrine in Midland, ON on Aug. 22nd. We
will join Bp Fabbro and Bp Dabrowski along with other
parishioners within our diocese. Cost of the trip is $50.00
per person. Departure from St. Mary’s church at 8:30am
and should be back at St. Mary’s by 8:00pm. For
reservations, call St. Mary’s at (519) 434-9121.
PODZIĘKOWANIE
Dziękujemy Panu Bogumiłowi Fijałkowskiemu za
pomalowanie barierek przy schodach. Bóg zapłać!
PIELGRZYMKA POLONII DO MIDLAND
Pielgrzymka autokarowa planowana jest na
niedzielę, 13 sierpnia. Zapisy przyjmujemy do
30 lipca. Pielgrzymka odbędzie się wówczas, gdy
będzie wystarczająca liczba chętnych. Koszt przejazdu
- $45.00. (Opłata - po zamknięciu listy).
*Wszystkich entuzjastów jazdy rowerem zapraszamy
na 11-tą już pielgrzymkę rowerową z London do
Midland pod duchowym przewodnictwem Księży
Michalitów. Wyjazd z Melrose w poniedziałek,
7 sierpnia. Zgłoszenia prosimy kierować do Uli
i Janka - tel.:(519) 472-0564.

