III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 28 LUTEGO 2016

Refren Psalmu:
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia

Rozważania Niedzielne

Droga nawrócenia
Łatwo jest szukać winy wśród innych. Wtedy często
przypisuje się ciężkie przewinienia ofiarom, a
niewinność
ocalonym.
Rzeź
powstańców
galilejskich dokonana przez Piłata lub tragedię pod
gruzami wieży Siloe łatwo się definiuje, że ci ludzie
musieli ciężko zawinić, skoro Bóg wymierzył im taką
karę. Jezus zwalcza to błędne myślenie: Jeśli się
nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie.
Nawrócenie jest uznaniem swojej grzeszności; tego,
że jest się na błędnej drodze. Jest także zerwaniem
ze złem, a nade wszystko jest zwróceniem się ku
Bogu, który jest miłością. On wciąż oczekuje,
abyśmy wydawali dobre owoce. Nawrócenie jest
kwestią naszego życia lub śmierci. Być albo nie być.
Jezu, przyjmuję każde Twoje słowo i odnoszę je do
siebie, tak samo jak i znaki, przez które do mnie
przemawiasz. One prowadzą mnie na drogę
nawrócenia i do wydania dobrego owocu.

OGŁOSZENIA
1. 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.
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. 31 stycznia 2016 roku, w naszej parafii pod wezwaniem
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny rozpoczęła się wielka
krucjata w intencji naszej Ojczyzny Polski i o pokój na świecie.
Zapraszamy wszystkich wiernych do udziały w niej, poprzez
codzienne odmawianie o godz. 9:30 pm:
1. jednej dziesiątki Różańca Świętego (tajemnica Zesłania
Ducha Świętego)
2. O Mój Jezu…
3. O Maryjo bez grzechu pierworodnego poczęta…
4. Pod Twoją obronę…
Włączając się w tę krucjatę okazujemy swoją troskę o Polskę
praworządną, sprawiedliwą i prawdziwie niepodległą.
3. Działamy cuda w życiu otaczających nas ludzi...

Your gift to God and our Parish
February 21, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 790

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

„W Mary Centre, mieszkańcy naszych domów nawiązali przyjaźnie,
a jednak utrzymują swoją własną indywidualność” mówi Denise
Tremblett, kierownik programowy. „Chociaż niektórzy ich bliscy już
odeszli, oni wciąż żyją aktywnie, angażując się w programy
rekreacyjne i odwiedzając swoich przyjaciół czy członków rodziny.
Lubimy dla nich gotować i troszczyć się o nich, by mogli pozostać
w domu i cieszyć się życiem. Jesteśmy ogromnie wdzięczni, że
osoby wspierające ShareLife wnoszą tak wiele w życie tych
wyjątkowych ludzi!”
W zeszłym roku ponad 1,500 osób specjalnej troski otrzymało
pomoc ze strony agencji wspieranych przez
ShareLife.

13 marca 2016 roku przypada Niedziela ShareLife
Bądź hojny. I ty możesz zdziałać cuda!

3rd SUNDAY OF LENT, FEBRUARY 28, 2016

Psalm Refrain:
The Lord is merciful and gracious.

Reflection .....
Now into the third week of the Season of Lent, our Sunday
Gospel prepares us to hear Lent's call to conversion and
repentance. Today's reading is found in the chapters of Luke's
Gospel that describe Jesus' journey to Jerusalem. During this
journey, Jesus teaches and heals. He must also respond to those
who question and challenge his authority and actions. There is no
parallel in Mark's or Matthew's Gospels for today's reading from
Luke. While Mark and Matthew describe an incident in which
Jesus curses the fig tree, today's reading makes the barren fig
tree the subject of a parable.
Luke tells us that some among the crowds report to Jesus a
massacre of Galileans by Pilate. The intention of the crowd seems
to be to ask Jesus to explain why these people suffered. It was
commonplace to render people's suffering as evidence of their
sinfulness. Jesus challenges this interpretation. Those who were
massacred were no more or less sinful than the ones who report
the situation to Jesus. Jesus replies that even a fatal accident, a
natural disaster, ought not to be interpreted as punishment for sin.
Jesus' words at first appear to have a fire-and-brimstone
quality. Jesus says in essence, “Repent or perish as these people
did; all are sinful before God and deserving of God's punishment.”
The tone changes, however, in the parable that follows. The
parable of the barren fig tree contrasts the patience and
hopefulness of the gardener with the practicality of the property
owner. When told to cut down the fig tree because it is not
producing fruit, the gardener counsels patience. If properly tended,
the barren fig tree may yet bear fruit.
Throughout his journey to Jerusalem, Jesus has been
teaching about the Kingdom of God. In this parable, we find an
image of God's patience and hopefulness as he prepares his
Kingdom. God calls us to repent, and it is within his power to
punish us for our failure to turn from our sinfulness. And yet God is
merciful. He delays punishment and tends to us so that we may
yet bear the fruit he desires from us.
This, then, is our reason for hope: Not only does God refuse
to abandon us, he chooses to attend to us even when we show no
evidence of his efforts. Next week's Gospel will give an even
clearer picture of the kind of mercy that God shows to us.
Working wonders for those in our community...
“At Mary Centre, the residents of our homes have developed
friendships, yet they maintain their own individuality,” says Denise
Tremblett, Program Manager. “We are extremely grateful that
ShareLife donors have helped to make a difference for these very
special people!”
Last year, over 1,500 people with special needs received outreach
services from ShareLife-supported agencies.
Sunday March 13, 2016 is ShareLife Sunday
Please give generously. You can work wonders!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc
marzec: „O Boże błogosławieństwo i zdrowie

dla Ks. Proboszcza Kazimierza”

























Sunday, February 28, 2016
9:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Piotra – Od Anny
11:00 am
Za † braci Bogdana i Stanisława Sajda – Od rodziny Sajdów
W intencji żołnierzy niezłomnych – Od Klubu Gazety Polskiej w
Toronto
Za † Józefa, Franciszkę i Romana Horodejczuk – Od rodziny
Za † rodziców Jana i Elżbietę, braci Jana i Eugeniusza Iglar –
Od Marii

Monday, February 29, 2016
7:00 pm
O błogosławieńswo Boże i dary Ducha Świętego dla Anny i
jej rodziny
Za parafian
Tuesday, March 1, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieńswo dla Marianny z okazji urodzin –
Od przyjaciół
Wolna
Wednesday, March 2, 2016
7:00 pm
O łaskę Bożą dla Donny
O łaskę zdrowia i dary Ducha Świętego w ważnej życiowej
sprawie dla syna Piotra – Od rodziców
Friday, March 4, 2016
6:30 pm – Droga Krzyżowa
7:00 pm
Intencja własna
Saturday, March 5, 2016
9:00 am
Za † Kazimierza Polkowskiego – Od córki reginy z mężem
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ks. Proboszcza
Kazimierza – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, March 6, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † rodziców Marję i Alexandra Michaluk – od córki z
rodziną
Za † Stanisława i Felicję, Jana i Franciszkę Chabinków
oraz Janinę Konieczną – Od całej rodziny

