I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 14 LUTEGO 2016

Refren Psalmu:
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu

Rozważania Niedzielne

Moc słowa Bożego
Wszystkie cytaty, którymi Jezus pokonuje pokusy
szatana, pochodzą z Księgi Powtórzonego Prawa.
To pokazuje, że był On poddany tym samym
próbom i pokusom, które były udziałem ludu
wybranego podczas wędrówki przez pustynię. Brak
chleba, żądza władzy i wystawianie Boga na próbę
były przyczynami ich kolejnych buntów. Izraelici
ulegali tym pokusom. Jezus je przezwycięża.
Pamiętajmy o tym, gdy pojawi się przy nas nasz
przeciwnik i będzie nas zwodził i kusił.
Jezu, Synu Boży, karmię się Twym słowem, aby nie
zwiódł mnie podszept złego ducha. Pragnę jak Ty
wytrwać w wierności Ojcu. Bądź ze mną, zwłaszcza
gdy odczuję samotność pustyni.

Your gift to God and our Parish
February 7, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 310
$ 1, 855

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

OGŁOSZENIA
1. 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.
2. 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.
3. Wspólnie nadal działamy cuda...
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią.” Mateusz 5:7
Nasz Pan przypomina nam o naszej prawdziwej
powinności, o obowiązku okazywania miłosierdzia
innym. Czy okazywać miłosierdzie oznacza poświęcić
czas na dostarczenie jedzenia do banku żywności? Czy
stać nas na to, by poświęcić trochę czasu w jadłodajni
dla ubogich w naszym mieście lub pomodlić się za
rodzinę, która przechodzi kryzys? A może pomóc
rodzinie uchodźców, która zaczyna nowe życie w
Kanadzie? Krótko mówiąc ShareLife staje się jakoby
pomostem łączącym ambonę i ulicę. Gdy jako wspólnota
katolików jesteśmy wezwani do działania, to wiemy jak
wiele jesteśmy w stanie zrobić dla tych, którzy pomocy
potrzebują. Rocznie, wspólnymi siłami pomagamy ponad
114 tysiącom osób wspierając ich naszym wspólnymi
siłami.
Pomóż nam świętować 40 rocznicę powstania
kampanii ShareLife odpowiadając na coroczny apel,
który trwa w całej archidiecezji w okresie Wielkiego
Postu!
—Kardynał Thomas Collins, Arcybiskup Toronto.
13 marca 2016 roku przypada Niedziela ShareLife
Bądź hojny.
I ty możesz zdziałać cuda!

1st SUNDAY OF LENT, FEBRUARY 14, 2016

Psalm Refrain:
Be with me, Lord, when I am in trouble.

Reflection .....
In each of the three Synoptic Gospels, after his
baptism, Jesus is reported to have spent forty days in the
desert, fasting and praying. In Luke and in Matthew, the
devil presents three temptations to Jesus. The devil tempts
Jesus to use his power to appease his hunger, he offers
Jesus all the kingdoms of the world if Jesus will worship
him, and he tempts Jesus to put God's promise of
protection to the test. In each case, Jesus resists, citing
words from Scripture to rebuke the devil's temptation.
Each temptation that Jesus faces offers insight into the
spirituality we hope to develop as we keep the forty days of
the Season of Lent. We can trust God to provide for our
material needs. We worship God because God alone has
dominion over us and our world. We can trust God to be
faithful to his promises. Jesus' rejection of the devil's
temptations shows that he will not put God to the test.
Grounding himself on the Word and authority of Scripture,
Jesus rebukes the devil by his confidence in God's
protection and faithfulness.
This Gospel highlights for us one of the central themes
of the Season of Lent. We are dependent upon God for all
that we have and all that we are. Anything that leads us to
reject this dependency or to distrust its sufficiency, is a
temptation from the devil.
Luke ends his report of Jesus' temptation in the desert
by noting that the devil departs for a time. The implication is
that the devil will return. Jesus knows that he will be
tempted again in the Garden of Gethsemane. The depth of
Jesus' trust in God is shown most fully when Jesus rejects
the temptation to turn away from the task God has given to
him. Jesus' final rebuke of the devil is his sacrifice on the
Cross.
Jesus' responses to the temptations of the devil teach
us how we can respond to temptation. As we start our
journey through Lent, this Sunday's Gospel calls us to
adopt the same confidence that Jesus had in the face of
temptation: God's word alone will suffice, God's promise of
protection can be trusted, and God alone is God.
Koło Przyjaciół św. Jana Pawła II informuje, iż w ciągu
całego 2015 r., dzięki swojej działalności, pozyskało
sumę $10,566 na Fundusz Remontowy w naszej
parafii. Składamy serdeczne “Bóg zapłać” członkom
Koła i korzystającym z niedzielnych posiłków.
Zapraszamy nowych wolontariuszy do działalności w
Kole Przyjaciół. Kontakt z Andrzejem: 416-516-1249.

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

jednej wierze Kościoła Katolickiego”


















Sunday, February 14, 2016
9:00 am
For † Helenę Marię
11:00 am
O szczęśliwą operację dla brata Czesława – Od siostry Zofii
Za † Władysława Skica w 5 rocznicę śmierci – Od córki
Elżbiety
Za † Władysławę, Bolesława i Wandę Nurek – Od syna
Władysława z rodziną
Wednesday, February 17, 2016
7:00 pm
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i dary
Ducha Świętego
Friday, February 9, 2016
6:30 pm – Droga Krzyżowa
7:00 pm
Za † Tadeusza Kość – Od przyjaciół
Saturday, February 20, 2016 (Latin)
9:00 am
Za † Alberto Giliotti
Sunday, February 21, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Wandę i Stanisława Sajda – Od rodziny Sajdów
Dziękczynna w 25 rocz. urodzin Pawła, z prośbą o dalsze
łaski – Od rodziców
Za † Tomasza Armatowicza w 1 rocz. jego śmierci – Od
rodziców
Za † Marię Wilk w 16 rocz. jej śmierci, za † Zofię, Józefa
Kulig i zmarłych z rodziny Matusiewicz

Together we are continuing to work wonders...
“Blessed are the merciful, for they will receive mercy.”
Matthew 5:7 (NRSVCE)
Our Lord encourages us with a timely reminder about what our actions
truly should be – to show mercy to others.
Please help us celebrate our ShareLife’s 40th anniversary by
supporting our annual Archdiocesan appeal during this
Lenten season!
—Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto.
Sunday March 13, 2016 is ShareLife Sunday
Please give generously. You can work wonders!

