V NIEDZIELA ZWYKŁA, 7 LUTEGO 2016

Refren Psalmu:
Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu

Rozważania Niedzielne

Wypłyń na głębię
Lęk przed spotkaniem z Bogiem z powodu
grzechów był właściwy dla ludzi Starego
Testamentu. Mojżesz, Izajasz, Ezechiel lękali się
spotkania i rozmowy z Bogiem. Ich reakcją było
zasłonięcie twarzy lub słowa: Biada mi! Jestem
zgubiony! Swoją grzeszność wyznaje również Piotr.
Nie czuje się on godny, aby stać i rozmawiać z
Jezusem. Chrystus uspokaja jego lęki i powołuje na
rybaka ludzi. Stanowi to zapowiedź sakramentu
kapłaństwa. Piotr zostawia wszystko i idzie za
swoim Panem, dając przykład tym, którzy będą
powołani.
Jezu, Drogo, Ty wzywasz mnie, abym szedł za
Tobą i pomagał innym w odnalezieniu Ciebie. Daj
mi siłę zostawić wszystko, co mnie zatrzymuje przy
brzegu i nie daje wypłynąć na głębię.

Your gift to God and our Parish
January 24, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 500

January 31, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 335

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

Wielki Post
Środą Popielcową rozpoczynamy trwający 40 dni Wielki
Post. Post jest jednym z elementów pokuty. Już w
starożytności, na znak pokuty, posypywano sobie głowy
popiołem. Obrzęd ten u chrześcijan nadal stanowi
początek wielkopostnego okresu. Kapłan posypuje głowy
popiołem, mówiąc: „Z prochu powstałeś i w proch się
obrócisz”, albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.
Słowa z pierwszego zawołania przypominają nam jak
szybko mija życie. Postarajmy się jak najliczniej
zgromadzić się na Mszy Św. o godz. 7:00 pm w Środę
Popielcową, aby w ten sposób rozpocząć w swoim życiu
duchowym wzmożoną pracę nad sobą, zmierzającą do
nawrócenia i zbliżenia się do Boga miłosiernego.
Pamiętajmy też że w tym dniu obowiązuje nas
wszystkich post ścisły.
W owocnym przeżyciu okresu Wielkiego Postu pomoże
nam uczestnictwo w nabożeństwach wielkopostnych:
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

OGŁOSZENIA
1. 7 lutego przypada w Archidiecezji Toronto dzień
modlitw w intencji wszystkich małżeństw. W tym dniu
wypraszamy dla małżonków szczególne łaski w ich
pożyciu i moc Bożą w wypełnianiu ich powołania. Ks.
Kardynał Thomas Collins kieruje zaproszenie do
wszystkich par małżeńskich, a szczególnie tych, które
obchodzą 25-lecie, 40-lecie, oraz 50-lecie zawarcia
sakramentu małżeństwa, do udziału we Mszy Św. 13
lutego o godz. 4:30 pm w kościele St. Andrew Kim
(North York).
2. Życie ludzkie jest największym darem pochodzącym
od Boga. Każdy chrześcijanin zobowiązany jest do
obrony życia ludzkiego. Istnieją różne formy realizacji
tego świętego zobowiązania. Jedną z nich jest wsparcie
finansowe Campaign Life Coalition w czasie Wielkiego
Postu. Polega to na odkładaniu monet do
przygotowanych na nie specjalnych kartonowych
pudełeczek. W tej akcji mogą uczestniczyć całe rodziny,
włączając dzieci. Uzbierane pieniądze zostaną
przekazane do katolickiej organizacji zatroskanej o życie
ludzkie od jego poczęcia do naturalnej śmierci.
3. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się
w dniach od 28 lutego do 2 marca; poprowadzi je Ks.
Dawid Kover, kanonik regularny laterański z Mstowa,
koło Częstochowy.

5th SUNDAY IN ORDINARY TIME, FEBRUARY 7, 2016

Psalm Refrain:
Before the Angels I sing your praise, O Lord.

Reflection .....
Last Sunday, we heard how Jesus was rejected in his
hometown of Nazareth. In the verses that follow, Jesus
travels to the town of Capernaum and begins his ministry of
teaching and healing. While in Capernaum, Jesus cures a
man possessed with a demon and heals Simon's mother-inlaw. After spending some time there, Jesus prepares to
preach in other places. The fact that Jesus had previously
been in Simon's home and healed his mother-in-law
suggests that this encounter is not the first between Jesus
and Simon Peter. We can read today's Gospel, therefore,
as a description of the developing relationship between
Jesus and Simon Peter.
In today's Gospel, Jesus teaches from Simon's boat.
Jesus turns to Simon and instructs him about where to
lower the fishing nets. Simon and others have been fishing
throughout the night and have not caught anything. Simon
protests, claiming that such an effort would be futile. Simon
ultimately obeys Jesus and lowers his nets into the deeper
water as directed. Notice here that Peter calls Jesus by the
title “master.” He already recognizes Jesus as a person of
authority. They catch so many fish that the nets begin to
tear; Jesus' presence has created abundance out of
scarcity, just as it did at the wedding feast at Cana, which
we heard at Mass just a few weeks ago.
Simon Peter becomes a follower of Jesus immediately.
He calls Jesus “Lord”—the title given to Jesus after his
Resurrection—and protests his worthiness to be in Jesus'
presence. Today's Gospel, therefore, marks a turning point
in the relationship between Jesus and Peter.
Two of Simon's partners are also named as witnesses
to the event described in today's Gospel: Zebedee's sons,
James and John. Yet Jesus' words are addressed only to
Simon. Jesus gives Simon a new job, telling him that he will
become a different kind of fisherman. No longer will he
catch fish; instead he will catch people. In these words, we
hear the beginning of the leadership role that Peter will
have within the community of disciples. Peter was chosen
for this role. His task will be to bring others to Jesus.
Already he is doing so; the Gospel tells us that all the
fishermen with Peter also left their nets and followed Jesus.
We continue to speak of Peter's leadership and
influence in the Church today when we call the pope the
“successor of Peter.” We participate in the mission of the
Church when we bring people to Christ through the
example and positive influence of our lives.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
luty: „O zjednoczenie wszystkich Chrześcijan w

jednej wierze Kościoła Katolickiego”

















Sunday, February 7, 2016
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Helenę Marię
Za † Barbarę Jedwabską – Od Żywego Różańca
Za † rodziców Irenę i Mieczysława Mierzwa – Od córki z
rodziną
Wednesday, February 10, 2016
7:00 pm
Za † Edwarda Kozioł i za zmarłych z jego rodziny
Friday, February 12, 2016
6:30 pm – Droga Krzyżowa
7:00 pm
Za † Kacpra Świętochowskiego w 1 rocznicę jego śmierci
Saturday, February 13, 2016
9:00 am
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Cezarego w
rocznicę urodzin – Od rodziców
Sunday, February 14, 2016
9:00 am
For † Helenę Marię
11:00 am
O szczęśliwą operację dla brata Czesława – Od siostry Zofii
Za † Władysława Skicę w 5 rocznicę śmierci – Od córki
Elżbiety
Za † Władysławę, Bolesława i Wandę Nurek – Od syna
Władysława z rodziną

COINS FOR LIFE 2016 GIVE TO LIFE”

“DENY YOURSELF AND

For Lent we are beginning the Coins for Life project with pro-life
organization Campaign Life Coalition. Coins for life boxes will be
handed out, and all parishioners are asked to put aside their coins,
contributing these savings to help in the struggle to end abortion and
to create a Culture of Life in Canada. This project helps to continue to
run the National March for Life in Ottawa on May 12, 2016. Help
spread the good news of the sanctity of life from conception until
natural death which God created. The Parish will post the date to
return the boxes, and if you wish, please leave your
name/address/email/cell so CLC can thank you personally for your
kindness.

