II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 21 LUTEGO 2016

Refren Psalmu:
Pan moim światłem i zbawieniem moim

Rozważania Niedzielne

OGŁOSZENIA
1. Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się

Panie, dobrze z Tobą być
Czas wielkopostnego wpatrywania się w krzyż
Jezusa zostaje rozpromieniony jasnością Jego
Przemienienia. Na wysoką górę, wyższą niż
Golgota, zostają zaproszeni wybrani uczniowie. Im,
zmierzającym z Jezusem do Jerozolimy na święto
Paschy, i nam, przygotowującym się do świąt
paschalnych, objawia się sens i cel drogi, którą idzie
Jezus. On wzywa każdego, kto chce być Jego
uczniem, aby wziął krzyż i szedł za Nim. Nie wiemy,
na ile Piotra utwierdziła w tym rozmowa o odejściu
Jego Mistrza. Wiadomo jednak, że zapowiedź
zmartwychwstania i przyszłej chwały Mesjasza chce
on przedłużyć, stawiając namioty. Pragnienie
zamieszkania na górze jest wyrazem ludzkiego
pragnienia nieba. Dla nas także jest przygotowana
ta
chwała.
Panie, tylko przy Tobie jest dobrze być, bo Ty
dajesz to szczęście, którego sam szukam po
omacku. Dobrze jest być z Tobą, idąc na Górę
Przemienienia, tak samo jak i idąc na Golgotę.

Your gift to God and our Parish
February 14, 2016
Sunday Offerings:
Heating Collection:

$ 1, 250
$ 915

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

w dniach od 28 lutego do 2 marca; poprowadzi je Ks.
Dawid Kover, kanonik regularny laterański z Mstowa,
koło Częstochowy.
Niedziela - Temat: „Jezus – miłosierny Samarytanin
(Łk 10, 29-37)”
Godz. 11:00 am – Msza Święta z kazaniem
Poniedziałek - Temat: „Człowieku, twoje grzechy
zostały ci odpuszczone (Łk 5, 17-26)”
Godz. 6:00 pm – Spowiedź
Godz. 7:00 pm – Msza Św. z kazaniem
Wtorek - Temat: „Dzisiaj ze Mną będziesz w Raju
(Łk 23, 33-43)”
Godz. 6:00 pm – Spowiedź
Godz. 7:00 pm – Msza Św. z kazaniem
Środa - Temat: „Miłosierni jak Ojciec
(uczynki miłosierdzia)”
Godz. 6:00 pm – Spowiedź
Godz. 7:00 pm – Msza Św. z kazaniem
Po Mszy Św. Nowenna do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy. Zakończenie rekolekcji i spotkanie w Sali
parafialnej.

2. Działamy cuda w życiu osób wstępujących na
drogę kapłaństwa...
„Zdaję sobie sprawę, że to, co tu otrzymuję, mam dzięki
hojności wielu darczyńców, w tym także kampanii
ShareLife, której jestem bardzo wdzięczny. W ubiegłym
roku ukończyłem z wyróżnieniem filozofię w seminarium
św. Filipa, co nie byłoby możliwe bez wkładu wielu
dobroczyńców. Jestem przekonany, że wszystko, co jest
mi dane jest dla dobra misji, którą Pan dla mnie
przygotowuje i dziękuję ShareLife za hojny wkład w
pracę, którą Pan Bóg dla mnie przygotował.”
-Simon Ibrahim, seminarzysta z Redemptoris Mater.
W agencjach finansowanych przez ShareLife, takich jak
Serra House, St. Augustine, czy Redemptoris Mater,
seminarzyści zdobywają kompleksowe wykształcenie
teologiczne i praktyczne. Wspierając ShareLife
pomagasz podtrzymać powołania do kapłaństwa
i inspirujesz innych do rozeznania woli Bożej.
W ubiegłym roku ShareLife pomogło wesprzeć 80
seminarzystów na studiach formacyjnych.
13 marca 2016 roku przypada Niedziela ShareLife
Bądź hojny. I ty możesz zdziałać cuda!

2nd SUNDAY OF LENT, FEBRUARY 21, 2016

Psalm Refrain:
The Lord is my light and my salvation.

Reflection .....
On the second Sunday of Lent, we move from Jesus' retreat
to the desert and temptation by the devil to the glory shown in
Jesus' Transfiguration. On the first Sunday of Lent, our Gospel
always tells the story of Jesus' temptation in the desert. On the
second Sunday, we always hear the story of Jesus'
Transfiguration.
The report of Jesus' Transfiguration is found in each of the
Synoptic Gospels—Matthew, Mark, and Luke. The context for
Luke's Transfiguration story is similar to that found in both
Matthew and Mark. The Transfiguration occurs after Peter's
confession that Jesus is the Messiah and Jesus' prediction about
his Passion. After the prediction there is a discussion of the cost of
discipleship in each of these Gospels. The placement of the
Transfiguration story close to Peter's confession and Jesus'
prediction encourages us to examine the Transfiguration in the
larger context of the Paschal Mystery.
The Transfiguration occurs on a mountain in the presence of
just three of Jesus' disciples—Peter, James and John. These are
among the first disciples that Jesus called in Luke's Gospel. We
recently heard this Gospel at Mass, on the fifth Sunday in Ordinary
Time. Only Luke's Gospel, which often describes Jesus at prayer,
indicates that Jesus is praying as his appearance changes to
bright white. Luke indicates that the three disciples were sleeping
while Jesus prayed. They will be sleeping again as Jesus prays in
the Garden of Gethsemane before his Passion and death.
As they awake, Peter and the disciples see Jesus
Transfigured and Elijah and Moses present with Jesus. Elijah and
Moses, both significant figures in the history of Israel, represent
Jesus' continuity with the Law and the Prophets. In Matthew's and
Mark's Gospels, there is reference to conversation among Jesus,
Elijah, and Moses, but only Luke's Gospel explains that this
conversation is about Jesus' later accomplishments in Jerusalem.
Luke describes this as his exodus, connecting Jesus' Passion,
death, and Resurrection with the Israel's Exodus from Egypt.
On witnessing Jesus' Transfiguration and seeing Jesus with
Elijah and Moses, Peter offers to construct three tents for them.
Having just awoken, perhaps Peter's offer was made in confusion.
We also notice that Peter reverted from his earlier confession that
Jesus is the Messiah, calling Jesus “master” instead. As if in reply
to Peter's confusion, a voice from heaven speaks, affirming Jesus
as God's Son and commanding that the disciples listen to him.
This voice from heaven recalls the voice that was heard at Jesus'
baptism which, in Luke's Gospel, spoke directly to Jesus as God's
Son.
In his Transfiguration, we see an anticipation of the glory of
Jesus' Resurrection. In each of the reports of the Transfiguration,
the disciples keep secret what they have seen. Not until they also
witness his Passion and death will the disciples understand Jesus'
Transfiguration. We hear this story of Jesus' Transfiguration early
in Lent, but we have the benefit of hindsight. In our hearing of it,
we anticipate Jesus' Resurrection even as we prepare to
remember Jesus' Passion and death.

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

jednej wierze Kościoła Katolickiego”




















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 za zmarłych z rodziny Matusiewicz
Wednesday, February 24, 2016
7:00 pm
Za † Janinę Marczak – Od córek
Friday, February 26, 2016
6:30 pm – Droga Krzyżowa
7:00 pm
Za † Pauline Reeves – Od Alison
Saturday, February 27, 2016 (Latin)
9:00 am
Za † Romana i Irenę Hajdukiewicz
Za Annę i Karola Ferko w 51 rocznicę ślubu
Sunday, February 28, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † braci Bogdana i Stanisława Sajda – Od rodziny
Sajdów
Za † Józefa, Franciszkę i Romana Horodejczuk – Od
rodziny
W intencji żołnierzy niezłomnych
Za † rodziców Jana i Elżbietę, braci Jana i Eugeniusza Iglar
– Od Marii
Working wonders for those entering the priesthood...
At ShareLife-funded agencies such as Serra House, St. Augustine’s
and Redemptoris Mater Seminaries, individuals undergo extensive
theological education and practical field training. Through ShareLife,
you are helping to sustain vocations for the priesthood and inspire
discernment for God’s call.
Last year ShareLife helped support 80 seminarians in their formation
studies.
Sunday March 13, 2016 is ShareLife Sunday
Please give generously. You can work wonders!

