
                    Thirteen Sunday in Ordinary Time - June 26, 2016 

Following someone else is not easy. The first reading today comes from the First Book of 

Kings.  Elisha realizes that he must follow Elijah and be his disciple.  Elijah does not encourage 

him, Elisha follows anyway. We must realize that following the Lord Jesus means that at times we 

will feel rejected, even by the Lord Himself. We must keep on walking and letting the Lord form 

us. 

 

The second reading today is from the Letter to the Galatians and Paul is exhorting his followers to 

stop talking badly about one another. Gossiping and saying bad things about others only ends up 

harming ourselves.  We do not think that way when we are gossiping or saying bad things. But if 

we take the time to look deeply into life, we will find that putting others down, talking badly about 

others, really only destroys us and not them. The Gospel of Luke is sometimes called the Gospel 

of Mercy.                     

 

The third reading today is taken from this Gospel; the followers of Jesus are ready to burn down a 

village because they will not listen to the Lord. Jesus has to rebuke them. We should never be 

surprised at the ways that the word of God are interpreted. 

In the passage of the Gospel today we have people coming to Jesus who want to follow Him. Again 

the message is given to them: it is not easy to follow the Lord.   

 
20/20 Winner June 26: Helen Bindas 

 

Collection from Last Weekend June 18/19 2016: $1523.00 Thank you for your generosity! 

 

Please pray for health of the sick: Betty Kurertich, Gloria Bednar, Krystyna Kalwa, Barbara Tyburska, 

Jeffrey Leonard and Grace Murdock. 

 

Mass Schedule: 
Sat. June 25th 5:00 PM + Francis Figiel 

Sunday June 26th 9:00 AM + Marion Derrico  req. Slovak Catholic Sokols Assembly 

10:30 AM 1) + Janina & Julianna Lipczuk zam. Michael Lipczuk;  2) + Piotr Guzik (tata) i Piotr 

Guzik (brat), zam. Jan Guzik 

Mon. June 27th  No Mass 

Tues. June 28th 7:30 AM For health and God’s Blessings for all our sick Parishioners 

Wed June 29th + Jim Carey, req. by Wife 

Thurs. June 30th + Hugh Nolen, req. Kelly Family 

Fri. July 7:30 AM + Mary Cresitello, by Parish Staff 

7:30 PM First Friday Special Intention 

Sat. July 2nd 5:00 PM For Parishioners;  6:00 PM Pierwsza Sobota Miesiąca (Mass to Our Lady 

of Fatima with a special devotion) in Polish 

Sun. July 3rd 9:00 AM + Eric Poremba, req. Pat Costello 

10:30 AM + Roman & Jolanta Mikolajczyk, zam. Józef;  + Eaa Olendzka, Roberto Daza, 

Agnieszka Owsiańska, John Paul II, zam. Beata Mikolajczyk 

 



 

               Trzynasta Niedziela Zwykła - 26 czerwca, 2016 
 

Co to znaczy iść za Jezusem?   

Jezus odznacza się stanowczą akceptacją własnego przeznaczenia. Odważnie podąża ku 

Jerozolimie. Na całej drodze towarzyszy Mu wiele osób. Chcą z Nim być. Wierzą, że ma On coś 

ważnego do powiedzenia i coś trwałego do ofiarowania. Są Nim zafascynowani. Jezus nie odpycha 

ludzi. Ale nie chce też, by szli za Nim z fałszywymi oczekiwaniami. Mówi do nich bardzo jasno. 

Kto wiąże się z Nim - kto chce być prawdziwym chrześcijaninem - musi wiedzieć, czego się od 

niego oczekuje. Musi dobrze się zastanowić, czy jest w stanie temu podołać. Bo nie ma sensu 

zatrzymywać się w połowie drogi i wycofać się. Jezus chce mieć naśladowców, chrześcijan, którzy 

idą za Nim sumiennie i rozważnie, mając jasną świadomość, czego się od nich oczekuje. 

Przedkłada te warunki nie tylko tym nielicznym, których szczególnie wybrał, ale również wielkim 

rzeszom ludzkim, które Mu towarzyszą. Te warunki są ważne nie tylko dla wybranej grupy, ale 

dla wszystkich chrześcijan.  

Szczególny związek z Jezusem często napotyka mniej przeszkód ze strony bliźniego czy 

krewnych, niż ze strony własnego „ja”, ze strony egoizmu. I również własne „ja” i własne życie 

muszą ustąpić miejsca więzi z Jezusem. Chrześcijanin nie może budować takiej zgody z bliźnim, 

która byłaby przeciwna woli Jezusa. Musi budować taką zgodę, która odpowiadać będzie woli 

Jezusa, bo ona jest dla chrześcijanina obowiązującą i najwyższą normą. Nie może wybierać życia 

łatwego, przyjemnego. Nie może odsuwać wszystkiego, co jest przykre i niewygodne. Najwyższą 

wartością nie jest życie przyjemne, w blasku własnego „ja”, ale jest wierność woli Bożej i więź z 

Jezusem. Kto chce iść za Nim, musi postawić tę wierność ponad wszystkim.  

Jezus mówi zupełnie otwarcie o warunkach podążania za Nim, bycia chrześcijaninem. Wymaga 

także wyraźnie od ludzi, żeby dobrze się zastanowili, czy są zdolni pójść za Nim. Nie mogą 

nierozważnie brać na siebie ryzyka, decydując się na coś, co jest dla nich nieznane, powierzając 

się przypadkowi, ale muszą dokładnie obliczyć, czy są w stanie sprostać koniecznym warunkom. 

Nie istnieje taki Jezus, z którego można by wykroić sobie takie czy inne rysy. Kto chce 

rzeczywiście należeć do Jezusa, musi zdecydować się na Jezusa całego, jednego; musi wybrać całą 

Jego drogę. Wszystko inne nie ma znaczenia. 

Pierwsze Soboty Miesiąca  W maju rozpoczęliśmy nabożeństwo do Matki Bożej Fatimskiej w ciągu 

pierwszych pięciu sobót miesiąca.  2 lipca będzie to już trzeci miesiąc.  Msza Świeta do Matki  Najświętszej 

i specjalne modlitwy z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i okazją do spowiedzi rozpocznie się o 

godz. 6:00 PM.  Serdecznie zapraszamy. 

 

Taca z ostatniego weekendu:  18/19 czerwca:  $ 1,523.00  Dziękujemy za hojność! 

 

20/20 Wygrana 26 czerwca:  Helen Bindas 

 

 


