
           Eleventh Sunday in Ordinary Time  - June 12, 2016 

Reflection on God’s Words 

We heard in our Gospel the beautiful account of the woman who was a known public sinner 

meeting Jesus. It is one of the most tender and intimate moments’ in all the Gospels.  She washed 

his feet with her tears and dried them with her hair.  In this beautiful intimate encounter Jesus is 

saying something to all of us: we are not to allow past sins to drag us down, the Lord wants to 

forgive us and release us and wants an intimate friendship with us.  

How wonderful it would be if we could truly understand how the Lord loves us and wants to 

forgive us.  If we could truly understand this we would have no fear in approaching the Lord asking 

for his mercy.  Jesus suffered and died for you, he desires intimate friendship with each of us. Why 

keep Jesus distant? Keep close to Jesus and allow him into your hearts. As  we heard in the Gospel 

the one who is forgiven loved Jesus the most. 

Second Collections in June 2016: 11/12 – Diocesan Assessment;  18/19 – Fathers Day 

Collection for Seminarian Education;  25/25 – For South American & Latin American Mission & 

Catholic Relief Services. 

20/20 Winner for June 12:  Helen Figiel 

Collection from Last Weekend June 5, 2016: $1,604.00. Thank you for your generosity! 

Please pray for health of the sick: Bette Kuretich, Gloria Bednar, Kristyna Kalwa, Barbara 

Tyburska, Jeffrey Leonard and Grace Murdock. 

Mass Schedule: 

Sat. June 11th 5:00 PM + Halina Brzozowska, req. Córka Jalanta z Rodziną 

Sun. June 12th 9:00 AM For Parishioners 

10:30 AM  +  Edward Kaczyński, zam Syn; + Saturnin & Henryka Romanowski, zam Córka z 

Rodziną 

NO MASS SCHEDULED from TUESDAY through FRIDAY June 14th, 15th, 16th, 17th Please 

pray for Fr. Tyburski; He will be away on Retreat. 

Sat June 18th 5:00 PM + Michael Bindas, req. The Bindas Family 

Sun June 19th 9:00 AM For God’s Blessings for Bevacqua Family 

10:30 AM + Jan & Julia Moczuja, zam. Halina       

 



             Jedenasta Niedziela Zwykła – 12 Czerwca 2016 
 

Refleksja nad Słowem Bożym  

 

W opinii faryzeuszów Jezus łamał społeczne zakazy, wychodząc ku ludziom zepchniętym na margines nie 

tylko z powodów rasowych, ekonomicznych i religijnych, lecz także z przyczyn moralnych.  

Faryzeuszami, o których mowa, byli żydowscy chrześcijanie, którzy narzucali rygorystyczne zasady 

przynależności do Łukaszowych wspólnot i warunki uczestniczenia we wspólnych posiłkach. W 

okazywanej gościnności zawarty był podział ludzi na czystych i nieczystych.  

 

Określenie kobiety mianem „grzesznicy" (z dzisiejszej Ewangelii) może oznaczać, że była prostytutką, a 

przynajmniej znana była ze swobodnych obyczajów i robiła coś, co uważano za naganne. Jeśli faryzeusz 

ten był człowiekiem zamożnym, miał odźwiernego sprawdzającego wchodzących gości. Jednak ludzie 

religijni często otwierali swoje domy przed ubogimi, i być może w taki sposób kobiecie udało się dostać 

do środka.  

 

Kobieta potraktowała Jezusa w sposób niezwykle serdeczny. Żydzi nie uważali perfumowania się za coś 

grzesznego, ponieważ jednak kobieta ta była „grzesznicą" i wykorzystywała wonności w swoim fachu, 

przyjęcie tego daru przez Jezusa mogło obrazić uczucia religijne zgromadzonych.  

 

Każda kobieta, która publicznie pokazywała włosy, była uważana za rozwiązłą. Otarcie nóg Jezusa włosami 

wskazuje nie tylko na jej pokorę, lecz także na to, że znajdowała się na marginesie społeczności religijnej, 

nawet gdyby Jezus nie był prorokiem, ona zaś nie była przedmiotem plotek.  

 

W starożytności, na obszarze Morza Śródziemnego, kobiety pełniły czasami rolę sponsorów 

poszczególnych nauczycieli lub całych stowarzyszeń religijnych. To, że kobiety podróżowały wraz z grupą 

uczniów mogło być postrzegane za coś gorszącego. Nie znano koedukacyjnego kształcenia dorosłych, zaś 

uczestnictwo kobiet w nauczaniu Jezusa na równi z Jego 'uczniami płci męskiej z pewnością gorszyło ludzi 

postronnych.  

 

”Joanna”: Joanna była żoną Chuzy zarządcy majątku należącego do Heroda Antypasa, osobą mającą 

wysoką pozycję społeczną i środki finansowe. Ewangelijna grupa towarzysząca Jezusowi wyobraża 

królestwo Boże, w którym panuje zjednoczenie mężczyzn i kobiet, ludzi żyjących w małżeństwie i w stanie 

wolnym, zdrowych i chorych, tymi, którzy mają wiele z tymi, którzy nie posiadają nic. Owe wierzące 

niewiasty były świadkami tego, co Jezus uczynił w Galilei, w drodze do Jerozolimy, w samym mieście, a 

nawet w czasie Ostatniej Wieczerzy. Kobiety te zwiastowały Ewangelię, której były świadkami i otrzymały 

obiecanego Ducha Świętego. 

 

20/20 Wygrana 12 czerwca:  Helena Figiel  

Taca z ostatniego weekendu:  4/5 czerwca:  $ 1,604.00.  Dziękujemy za hojność! 

 

Druga taca w czerwcu 2016:  11/12 – Podatek dla Diecezji;  18/19 – Taca z okazji Dnia Ojca 

na pokrycie kosztów związanych z wykształceniem seminarzystów25/25 – Na American & Latin 

American Mission & Catholic Relief Services. 

 

 
 

       



 


