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Pastor`s Letter / List Księdza Proboszcza
Drodzy parafianie i goście,

Dear parishioners and guests,

„Kto jest moim bliźnim?” - pyta uczony w prawie
Pana Jezusa w dzisiejszej Ewangelii. Jeśli pytam,
„kto jest moim bliźnim?”, to siebie i swoje potrzeby stawiam w centrum a na wszystkich patrzę według
miary własnych potrzeb. Tutaj moim bliźnim będzie
ten, kto spełnia moje potrzeby, zaspokaja moje pragnienia i moje zachcianki.

"Who is my neighbor?" - Asks the scholar in the
law of the Lord Jesus in today's Gospel. If I ask,
"Who is my neighbor?" I put myself and my needs
in the center and look at others relatively to my own
needs. Here, my neighbor is the one who meets my
needs and satisfies my desires.

Pan Jezus zmienia sens pytania, opowiadając historię o
miłosiernym Samarytaninie. W tej historii Samarytanin
okazuje miłosierdzie pobitemu przez zbójców człowiekowi. Nie chodzi zatem o to, kto jest moim bliźnim, ale kto się okazał bliźnim człowieka, który potrzebował miłosierdzia. Tutaj nie ja jestem w centrum,
ale drugi człowiek – ten, który potrzebuje pomocy i
miłosierdzia. Bliźnim tego człowieka okazał się ten,
kto pochylił się nad jego cierpieniem i udzielił mu pomocy.

Jesus changes the meaning of the question, telling the
story of the Good Samaritan. In this story, the Samaritan shows mercy to the man beaten by thieves. It is
therefore no longer about who is my neighbor, but
about the neighbor who happened to be a man who
needed mercy. Here, I'm not in the center, but the second man - the one who needs help and mercy is in the
center. This man’s neighbor ended up being the one
who noticed his suffering and gave him help.

Jeśli zadam sobie pytanie, „dla kogo ja jestem bliźnim?” zamiast „kto jest moim bliźnim?”, wtedy musze
przeanalizować swoje postępowanie w relacjach do
innych: czy jestem człowiekiem dobrym, serdecznym,
miłosiernym, cierpliwym, przebaczającym, skłonnym
nieść pomoc potrzebującym? Tutaj we własnym sumieniu muszę dokonać oceny własnego postępowania
i uczciwie podjąć wysiłek, by stawać się lepszym. Jeśli
natomiast będę pytał, „kto jest moim bliźnim?”, wtedy
będę nieustannie oceniał innych, chwalił ich bądź potępiał w zależności od tego, co mi dają, a sam nad sobą
nie będę pracował, by stawać się lepszym. Dla kogo
ostatnio okazałeś się bliźnim?

If I ask myself the question, "For whom am I a neighbor?" instead of "Who is my neighbor?", Then I have
to analyze my behavior in relation to others: if I am a
good man, affectionate, compassionate, patient, forgiving, willing to help those in need. Here, in your own
conscience you must assess your own conduct and
honestly make an effort to become better. But if I
asked, "Who is my neighbor?", Then I will be constantly judging others, praising them or condemning
depending on what they give me, and I myself will not
work to become better. For whom did you become a
neighbor recently?

Serdecznie was pozdrawiam i zanurzam w nieskończonym Miłosierdziu Jezusa

I greet you warmly and immerse you in the infinite
mercy of Jesus.

o. Marek

Fr. Marek

MONDAY

- JULY 11 - SAINT BENEDICT, ABBOT.

8:15
7:00PM

MOST FORGOTTEN SOUL IN PURGATORY

- A. MRAVEC

W INTENCJI PARAFIAN

TUESDAY- Eucharistic Adoration /Adoracja

TUESDAY -JULY 12 - WEEKDAY.
8:15
SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
+STEVE VALENT -FAMILY
+RAYMOND & IRENE PIASECKI -NEPHEW TOM
7:00PM
W INTENCJI PARAFIAN
- JULY 13 - WEEKDAY. ST.HENRY.
BENEFACTORS OF ST. LADISLAUS PARISH
+JENNIFER ZAREMBA -MOM & DAD
O BŁOGOSŁAWIEŃSTWO DLA DOBROCZYŃCÓW NASZEJ PARAFII
+STANISLAWA SZYMCZUK

WEDNESDAY

8:15

BLESSINGS FOR

7:00PM

THURSDAY

8:15
7:00PM
FRIDAY

8:15
7:00PM

- JULY 14- ST.KATERI TEKAKWITHA.
SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
+STANISLAWA SZYMCZUK

16- WEEKDAY . OUR LADY OF MOUNT CARMEL.
8:15
SAFETY & PROTECTION OF ALL UNBORN BABIES- A.MRAVEC
WEDDING: DANIEL GORECKI & SYLWIA SAWICKA
ALFREDO LOPEZ DEL PILAR & RUBICELA MIRANDA
5:00PM
+JOHN ZUBER - FAMILY

(swiecenia samochodow -24 lipca)
JULY 31- St.Ignatius of Loyola/Św.Ignacy z Loyoli
( Blessings of The Water)

WEEKLY FINANCES - Sunday July 3, 2016

Expected Weekly Expenses…..……$ 8,800.
07/03/16 Collection…………….…$

3,998.

*************************************************

FOR THE PARISHIONERS

+MARIAN AUGUSTYNSKI
+ JAN & ANNA MARIA SWIDEREK -SYN ROMAN Z RODZINA
Z PROSBA O BOZE BLOGOSLAWIENSTWO, OPIEKE M.B., POWROT

Saturday Mass 5PM …………...…..$

304

Sunday Mass:
7:30AM……….….…$

760

9:00AM……….…….$

634

10:30AM……….…….$

1,116

12:00PM…….………..$

403

THIS WEEK THE VOTIVE CANDLES IN

1:30PM…...…………$

387

FRONT OF
OUR LADY OF CZĘSTOCHOWA BURN FOR

7:00PM…………..….$

394

+JAN PUDLO,+BRONISLAW ,+ANNA NIEDZIALEK -P.JANINA
DAY SPIRITUAL BOUQUET INTENTIONS
O POWROT DO ZDROWIA I OPIEKE M.B. NIEUSTAJACEJ POMOCY DLA

FATHER`S

STEFANII KAPLON

7:00PM

( Blessing Of The Cars on July 24th)

(Deficit) Income …………………..$ (4,802.)

- JULY 17 - 16TH SUNDAY IN ORDINARY TIME.
+W INTENCJI PARAFIAN

DO ZDROWIA I WYLECZENIE Z NALOGU DLA JAKUBA

12:00
1:30PM

JULY 25- St.Christopher /Św.Krzysztofa

DUCHOWY BUKIET INTENCJI Z OKAZJI DNIA OJCA

SATURDAY- JULY

7:30
9:00
10:30

Electricity

(Święcenie wody świętego Ignacego)

- JULY 15 - ST.BONAVENTURE.
FATHER`S DAY SPIRITUAL BOUQUET INTENTIONS

SUNDAY

JULY 10- Second Collection / Druga składka :

DUCHOWY BUKIET INTENCJI Z OKAZJI DNIA OJCA

O

B

Wedding Banns

II ALFREDO LOPEZ DEL PILAR
& RUBICELA MIRANDA GARCIA

P

Thank you for your generosity!
Please remember St. Ladislaus in your will
Proszę pamiętaj o Parafii
Świętego Władysława
w swoim testamencie.

INFORMACJE PARAFIALNE:
Godziny pracy biura parafialnego:
Od poniedziałku do piątku: 9:00a.m .- 5:00p.m.
Msze Święte:
Od poniedziałku do piątku: 8:15 a.m.- angielska, 7:00 p,m.- polska
Sobota:
8:15 a.m. dwujęzyczna (angielsko / polska)
5:00 p.m. angielska (msza z formularza niedzielnego)
Niedziela:
7:30 a.m .polska, 9:00 a.m. angielska, 10:30 a.m. polska;
12:00 p.m. angielska, 1:30 p.m. polska, 7:00 p.m. polska
Sakrament Pojednania:

Niedziela:
Przed każdą mszą świętą.
Poniedziałek - piątek:
przed mszą o 8:15 am i od 6:30 pm
Pierwszy piątek miesiąca: 6:00 p.m. - 7:00 p.m.
Sobota:
przed mszą o 8:15 a.m. i od 4:30 - 5:00 p.m.
Chrzest:
I niedziela miesiąca - po mszy o godz. 1:30 pm - w języku polskim.
II niedziela miesiąca - po mszy o godz. 12:00 pm - w języku angielskim.
Rodzice, dla których jest to pierwsze dziecko, powinni uczestniczyć w
spotkaniu przygotowawczym. W celu umówienia się na spotkanie prosimy o
kontakt z biurem parafialnym: 773-725-2300
Sakrament Małżeństwa:
Ustalenia muszą być dokonane co najmniej na cztery miesiące przed.
Proszę umówić się na spotkanie z jednym z kapłanów, aby rozpocząć
proces.
Odwiedziny chorych:
W każdym przypadku poważnej choroby lub wypadku należy wezwać
księdza. Komunia Święta zostanie przyniesiona do chorych na żądanie.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU:
wtorki od 8:45 a.m. do 7:00 p.m.
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO: wtorki o 6:45 p.m.
NABOŻEŃSTWO DO ŚW. JÓZEFA: środa (po mszy o 8:15 a.m)
NOWENNA DO MATKI BOŻEJ NIEUSTAJĄCEJ POMOCY:
środy o 6:45 p.m.
NABOŻEŃSTWO DO JANA PAWŁA II: czwartki o 6:45 p.m.

PARISH INFORMATION:
Parish Office Hours :
Monday to Friday : 9:00a.m. - 5:00p.m.
Masses :
Monday - Friday: 8:15a.m. English; 7:00p.m. Polish
Saturday : 8:15 a.m. Bi-lingual (Polish/English)
5:00p.m. (Vigil Mass) English,
Sunday: 7:30a.m. Polish, 9:00a.m. English, 10:30a.m. Polish
12:00p.m. English, 1:30p.m. Polish, 7:00p.m. Polish
Vigil Mass (Anticipated) on previous day as scheduled.
Sacrament of Reconciliation:
Sunday: Before each Mass
Monday - Friday: Before 8:15a.m. Mass; and 6:30 -7:00p.m..
On First Friday 6 p.m. -7 p.m.
Saturday: Before 8:15 a.m. Mass and 4:30 p.m. -5.00 p.m.
Baptism:
First Sunday of the Month - Polish, after the 1:30 p.m. Mass
Second Sunday of the Month - English, after the Noon Mass
First time parents should arrange to attend a preparation session
prior to the celebration of the sacrament.
Marriage:
Arrangements must be made at least four months in advance.
Please make an appointment with one of the priests to begin the
process.
Sick Calls:
In all cases of serious illness or accident the priest should be called
at once. Holy Communion will be brought to the sick upon request.
ADORATION: Every Tuesday following the 8:15 a.m. Mass.
Benediction at 6:45 p.m. followed by Polish Mass at 7p.m.
DIVINE MERCY CHAPLET: Tuesdays at 6:45 p.m.
DEVOTION TO ST. JOSEPH: Wednesdays (after 8:15 Mass)
OUR LADY OF PERPETUAL HELP NOVENA Wednesdays at 6:45 p.m.
DEVOTION TO ST.JOHN PAUL II: Thursdays at 6:45 p.m.

LITURGICAL SCHEDULE FOR SATURDAY AND SUNDAY, JULY 16 AND JULY 17
Saturday
5:00pm

Sunday
7:30am

Sunday
9:00am

Sunday
10:30am

Sunday
12:00pm

Sunday
1:30pm

Sunday
7:00pm

M. Kreczmer
K. Burnside

T. Wilczek
Z. Czarny

A. Baros
J. Vice

A. Wilczek
J. Janocha

Youth
Mass

D. Chruszcz
K. Sadko

M. Jabłońska
D. Poniatowska

Eucharistic
Ministers

N/A

L. Michno

A. Baros

Z. Czarny
A. Baros

X. Chiriboga
L. Lagos

N/A

N/A

Altar Servers

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Commentator
Lector

WITAMY/ WELCOME
Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany w parafii św. Władysława, lub jesteś zarejestrowany ale potrzebujesz wprowadzić jakieś zmiany, prosimy o wypełnienie poniższej formy i
wrzucenie jej do koszyka lub wysłanie listownie do biura parafialnego.
If you are not registered at St. Ladislaus, or are registered and need to make changes, please fill out the form below and place it in the collection basket or mail it to the parish office.
IMIĘ/NAME)____________________________________MAŁŻONEK(SPOUSE)_______________________________________________
TEL./PHONE )___________________________________EMAIL_____________________________________________________________
ADRES/(ADDRESS)___________________________________________________________________________________________________
MIASTO, KOD/( CITY, ZIP CODE)_____________________________________________________________________________________
( ) Nowy parafianin ( ) Nowy adres ( ) Nowy numer telefonu ( ) Przeprowadzka, proszę o skreślenie z listy
( ) New Parishioner ( ) New Address( ) New Phone Number ( ) Moving, please remove from parish membership

Adoracja Najświętszego
Sakramentu w każdy wtorek po Mszy świętej porannej
zakończona nabożeństwem do Miłosierdzia Bożego i
błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem
o godz. 6:45pm

Eucharistic Adoration takes place in our parish every
Tuesday—beginning after the 8:15 a.m. Mass.
Benediction is
at 6:45 p.m. followed by a 7:00 p.m. Mass in Polish.

Please pray for all our sick parishioners, family
members, friends and loved ones.
Helen Shulda
Frank & Maria Wietrzak
Dennis Niemczura
Emil Walat
Please call the parish office if you would like to add a Parishioner`s name to
the sick list. You must be a member of the immediate family.
************************************************
Proszę poinformować biuro parafialne jeśli pragniecie Państwo dołączyć
imię chorego parafianina do listy chorych. Osoba
zgłaszająca musi być członkiem najbliższej rodziny.

SPRZEDAŻ NALEŚNIKÓW
Zapraszamy wszystkich na naleśniki,
wypiekane przez rodziców dzieci tworzącej
się parafialnej grupy dziecięcej w niedzielę
10 lipca, po wszystkich Mszach Swietych
pod kościołem ,oraz "na wynos" przy głównym i bocznym wyjsciu
od strony parkingu. Dochód ze sprzedaży będzie przeznaczony na
potrzeby naszej grupy oraz na potrzeby przystosowania konwentu
do działań duszpasterskich.
Serdecznie Zapraszamy !

PANCAKE SALE
Please join us for pancake sale on July 10th after each Mass in
the parish hall. Donations will support our new youth group.
All are welcome!

Jubilee Year of Mercy
Could anyone object to Jesus' supreme lesson
in mercy, the parable of the Good Samaritan?
Jesus' devoutly religious audience certainly
did! Scant sympathy for anyone foolish
enough to travel crime-ridden "Jericho Highway" alone. Much sympathy for priest and Levite, hurrying to assigned temple ministry, unwilling to risk ritual impurity through handson mercy. No sympathy for Jesus' scandalous
hero. Samaritans were religious apostates and
political enemies. Jesus challenges them--and
us--to seek God's presence not only in liturgical beauty but in a fellow traveler's selfinflicted misfortunes. See God's presence
even in someone outside the law, whose
hands-on mercy springs not from religious
obligation but from the heart's instinctive
goodness. Since Jesus became our "Good Samaritan" despite our foolishness and sins,
who are we to ration our mercy? "Who is my
neighbor?" (Luke 10:29). The next person we
see who needs hands-on mercy! No conditions, no limits, no exceptions. Especially in
this Jubilee Year of Mercy, Jesus commands,
"Go and do likewise" (10:37).

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z GÓRY KARMEL
16 lipca- wspomnienie Matki Bożej z Góry Karmel zwraca nas ku Maryi objawiającej się na górze Karmel, znanej
już z tekstów Starego Testamentu - z historii proroka Eliasza (1 Krl 17, 1 - 2 Krl 2, 25). W XII wieku po Chrystusie do Europy przybyli, prześladowani przez Turków, duchowi synowie Eliasza, prowadzący życie kontemplacyjne
na Karmelu. Również w Europie spotykali się z niechęcią. Jednakże Stolica Apostolska, doceniając wyrzeczenia i
umartwienia, jakie podejmowali zakonnicy, ułatwiała zakładanie nowych klasztorów. Szczególnie szybko zakon
rozwijał się w Anglii, do czego przyczynił się m.in. wielki czciciel Maryi, św. Szymon Stock, szósty przełożony generalny zakonu karmelitów. Wielokrotnie błagał on Maryję o ratunek dla zakonu. W czasie jednej z modlitw w
Cambridge, w nocy z 15 na 16 lipca 1251 r., ujrzał Bożą Rodzicielkę w otoczeniu Aniołów. Podała mu Ona
brązową szatę, wypowiadając jednocześnie słowa: “Przyjmij, synu, szkaplerz twego zakonu, jako znak mego braterstwa, przywilej dla ciebie i wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak
zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania”.Szymon Stock z radością przyjął ten dar i nakazał rozpowszechnienie go w całej rodzinie zakonnej, a z czasem również w świecie. W
XIV wieku Maryja objawiła się papieżowi Janowi XXII, polecając mu w opiekę "Jej zakon" karmelitański.
Obiecała wówczas obfite łaski i zbawienie osobom należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Obiecała
również wszystkim, którzy będą nosić szkaplerz, że wybawi ich z czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Cały
szereg papieży wypowiedziało się z pochwałami o tej formie czci Najświętszej Maryi i uposażyło to nabożeństwo
licznymi odpustami.Do spopularyzowania szkaplerza karmelitańskiego przyczyniło się przekonanie, że należących
do bractwa szkaplerza Maryja wybawi z płomieni czyśćca w pierwszą sobotę po ich śmierci. Tę wiarę po części
potwierdzili papieże swoim najwyższym autorytetem namiestników Chrystusa. Takie orzeczenie wydał jako
pierwszy Paweł V 29 czerwca 1609 r., Benedykt XIV je powtórzył (+ 1758). Podobnie wypowiedział się papież
Pius XII w liście do przełożonych Karmelu z okazji 700-lecia szkaplerza. Nie ma jednak ani jednego aktu
urzędowego Stolicy Apostolskiej, który oficjalnie i w pełni aprobowałby ten przywilej. O przywileju sobotnim
milczą najstarsze źródła karmelitańskie. Po raz pierwszy wiadomość o objawieniu szkaplerza pojawia się dopiero w
roku 1430.Z całą pewnością noszenie szkaplerza mobilizuje i przyczynia się do powiększenia nabożeństwa ku
Najświętszej Maryi Pannie.
Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i niemal wszyscy królowie polscy (od św. Jadwigi i Władysława Jagiełły
poczynając), a także liczni święci, również spoza Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św. Maksymilian Maria Kolbe i św.
Wincenty a Paulo. Sama Matka Boża, kończąc swoje objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się w szkaplerzu,
wyrażając przy tym wolę, by wszyscy go nosili. Na wzór szkaplerza karmelitańskiego powstały także inne, jednakże
ten pozostał najważniejszy i najbardziej powszechny. W wieku 10 lat przyjął
szkaplerz karmelitański także św. Jan Paweł II. Nosił go do śmierci. Święto Matki
Bożej z Góry Karmel karmelici obchodzili od XIV w. Benedykt
XIII (+ 1730) zatwierdził je dla całego Kościoła.
W Polsce otrzymało to święto nazwę Matki Bożej Szkaplerznej.
brewiarz.pl
This prayer to Our Lady of Mount Carmel derives from an antiphon,
“Flos Carmeli” (“The Flower of Carmel”), composed by St. Simon Stock
(c. 1165-1265). St. Simon Stock is said to have received the Scapular of
Our Lady of Mount Carmel (commonly called “the Brown Scapular”)
from the Blessed Virgin Mary herself, when she appeared to him on
July 16, 1251 (now theFeast of Our Lady of Mount Carmel).This prayer,
therefore, is often tied to the Brown Scapular and is also recited as a novena before the
Feast of Our Lady of Mount Carmel. It can, however, be recited at any time for any need. (For a longer prayer to Our Lady
of Mount Carmel that can also be recited in a group, see the Litany of Intercession to Our Lady of Mount Carmel.)
A Prayer to Our Lady of Mount Carmel
O most beautiful Flower of Mount Carmel, fruitful vine, splendor of Heaven, Blessed Mother of the Son of God, Immaculate Virgin, assist me in this my necessity. O Star of the Sea, help me and show me herein that you are my Mother.
O Holy Mary, Mother of God, Queen of Heaven and earth, I humbly beseech you from the bottom of my heart, to succor
me in this my necessity. There are none that can withstand your power. O show me herein that you are my Mother.
O Mary, conceived without sin, pray for us that have recourse to thee. (3 times)
Sweet Mother, I place this cause in your hands. (3 times)

15 NIEDZIELA ZWYKŁA
„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim
umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”, oto recepta Jezusa na szczęśliwe życie w teraźniejszości, a przez
to, na osiągnięcie wieczności. Bowiem, kto ma Boga w swoim życiu ten jest najszczęśliwszym człowiekiem, bez
względu na okoliczności, w jakich się on znajdzie. Nic by nie było dziwnego w tych słowach, bo przecież wiemy,
że taka jest istota chrześcijańskiego życia. Jednak gdy zauważymy, że słowa te padają na zapytanie uczonego w
Prawie o podobną receptę, Jezus każe mu szukać odpowiedzi właśnie w Prawie. I to chyba musiało zaszokować
uczonego Żyda, który pewnie jak inni pytał, by przyłapać Jezusa na jakimś błędzie, by móc Go później oskarżyć.
Tymczasem, zgodnie ze wskazówką Mistrza z Nazaretu, odpowiedź znajduje się w Prawie Starego Testamentu, a
dokładniej w jego dwóch przykazaniach miłości Boga i bliźniego. Nic więc nowego w tym, co mówił Jezus poza
tym, że nie było to przestrzegane na co dzień. Już bowiem mająca wielkie poważanie najistotniejsza księga Prawa
(Powtórzonego Prawa) nakazuje przestrzegać poleceń Bożych i wypisać je w sercu każdego wierzącego Żyda, argumentując, że przykazanie to nie przekracza ludzkich możliwości, bowiem jest dostępne w Słowie, które winno
dotrzeć do serca, by je wypełnić. Wymówka uczonego w Prawie pytającego o określenie bliźniego, posłużyła z
kolei Jezusowi, by dać mu wprost lekcję poglądową i wytłumaczyć na czym polega prawdziwa miłość bliźniego.
Okazuje się, że chodzi o wyczulenie na biedę każdego potrzebującego człowieka, na przykład tego, który został
okaleczony w wyniku napaści zbójeckiej. Nie zauważył go żaden ważny przedstawiciel religii mojżeszowej (kapłan,
lewita), a pomógł i opatrzył rany mając o niego do końca staranie obcokrajowiec, Samarytanin. Opowiadanie to
było wyraźnym policzkiem Pana Jezusa w stosunku do starotestamentalnej duchowości, która zagubiła ducha
miłości. Jezus nakazuje swemu słuchaczowi, a przez niego i każdemu z nas, czynić podobnie jak ów Samarytanin,
a będziemy szli w kierunku życia wiecznego.
Ks. Ryszard Groń
Fifteenth Sunday in Ordinary Time
The Old Testament reading from Deuteronomy praises God for inscribing the commandments in our very bodies.
God's law is not distant or foreign, but a natural part of us. In his letter to the Colossians, Saint Paul echoes Moses, praising God for becoming one of us. The truly human, flesh-and-blood Jesus reminds us that God always
wants to be recognizable and familiar to us. Jesus, who is also truly God, wants to be on intimate terms with each
of us. God's passionate desire to be known by us is almost too wonderful to take in. Luke's Gospel helps us understand how to respond. The good Samaritan parable provides practical advice for those who believe in God's
intimate love for them and want to share that love with others.
NO ASSEMBLY REQUIRED!
Lots of people joke about do-it-yourself furniture stores whose products come in skinny boxes full of pre-cut lumber and tiny bags of hardware. The instructions inside often include confusing sketches and bewildering descriptions of how to accomplish each step. Many of us know the frustration of reaching a critical stage in the assembly,
only to discover that the hardware bag lacks the necessary screws.
Today's readings boldly proclaim that God can never be a source of frustration like this. The heart God gives to
each one of us comes fully equipped to know, love, and serve God to the best of our ability. God's law is perfect,
and God created us to know and follow the law. We come fully assembled--no missing pieces, no spare parts!
BATTERIES INCLUDED
Moses tells us that God's law is very near to us, already in our mouths and hearts--in our very DNA, we might say.
But sometimes we feel lost, confused, and exhausted. Although God imprints the law in our hearts, we don't always know confidently how to behave in certain situations. And then there are the times when we probably do
know the wisest, most loving course of action, but we make unhealthy choices. Jesus knows this, and loves us anyway. He tells us the parable of the good Samaritan to encourage us.
The scholar of the law questioning Jesus describes the Samaritan as one who acts "with mercy." He is a perceptive
scholar, and Jesus approves of his responses. Like the scholar, we recognize goodness when we see it. But sometimes we push goodness to the margins of our lives, reserving it for Sundays or special occasions. God's law, filled
with goodness and mercy, cannot be confined. During this Jubilee Year of Mercy, we are reminded that our call is
to act with mercy at all times, at home, in business, online, and in daily interactions with people we might not like
all that much or who treat us badly. "Go and do likewise," Jesus tells us. We can have complete confidence that
Jesus will give us the strength we need.
Today's Readings: Dt 30:10-14; Ps 69:14, 17, 30-31, 33-34, 36, 37 or Ps 19:8-11; Col 1:15-20; Lk 10:25-37
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