V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 13 MARCA 2016

Refren Psalmu:
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Rozważania Niedzielne

OGŁOSZENIA

Zapisani

1. W Niedzielę Palmową 20 marca 2016 harcerki
„Rzeki” i harcerze „Podhala” będą sprzedawać Palmybazie przed Mszą Św. o godz. 11, a bezpośrednio po
niej zapraszają do zakupu pierogów i klusek śląskich.
Zapraszamy, Czuwaj!!!

Zwykło się uważać, że Jezus pisał grzechy
oskarżycieli. A może zajął się pisaniem, aby nie
patrzeć w oczy owej kobiety i nie powiększać jej
wstydu lub nie chciał patrzeć na faryzeuszy? Jest
jeszcze jedno wyjaśnienie, nawiązujące do
proroctwa Jeremiasza: Wszyscy, którzy Cię
opuszczają, będą zawstydzeni. Ci, którzy oddalają
się od Ciebie, będą zapisani na ziemi, bo opuścili
źródło żywej wody, Pana (Jr 17, 13). Jezus
pokazuje faryzeuszom, jak bardzo oddalili się od
Boga, który jest źródłem żywej wody, a skupili się
na literze Prawa. Kto nie wierzy w Niego, ten
wysycha. Natomiast u tego, kto przyjdzie do Jezusa
z wiarą i szczerą skruchą, to choćby przez swoje
grzechy był wyschniętą pustynią, popłyną w nim
strumienie
wody
żywej.
Chryste, dziękuję Ci, że Ty nie nikogo potępiasz,
lecz skruszonemu odpuszczasz grzechy z taką
łatwością, jak wiatr zdmuchuje litery na piasku.
Przebacz mi, że jeszcze nie umiem wybaczać.

Your gift to God and our Parish
March 6, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 470

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

2. Zwracamy się do wszystkich parafian z prośbą o
składanie dobrowolnych ofiar na zakup kwiatów do
Bożego Grobu. Ofiary proszę składać do koszyka w
czasie zbierania kolekty niedzielnej, albo przekazywać
osobiście Ks. Proboszczowi. “Bóg zapłac” za każdy
gest ofiarności.
3. Działamy cuda zaspokajając podstawowe
potrzeby życiowe innych...
„Agencje ratują życie i przywracają życie tym, którzy
regularnie z nich korzystają. Rodziny walczą z
kryzysami i doznają uzdrowienia. Osoby z problemami
rozwojowymi otrzymują wsparcie i doświadczają
poczucia własnej wartości i spełnienia w codziennych
obowiązkach. Seniorzy prowadzą samodzielne życie,
ale mają też dostęp do usług socjalnych i opieki,
których tak bardzo potrzebują. Uchodźcy i nowi
obywatele Kanady otrzymują pomoc, by żyć stabilnie i
produktywnie w ich nowym domu. Niekiedy wyniki są
oczywiste a niekiedy niewidocznie, jakkolwiek ich
znaczenie jest zawsze wymierne. Rozważ proszę, jaki
może być Twój
udział w kampanii ShareLife.” — Kardynał Thomas
Collins, Arcybiskup Toronto.
Dziś jest Niedziela ShareLife - 13 marca 2016 roku
Bądź hojny. I ty możesz zdziałać cuda!
4. Z racji, iż w naszej prafii są sprawowane Msze Św.
w nadzwyczajnym rycie rzymskim, we wszystkie
soboty miesiąca oprócz pierwszej, oraz niektóre
święta
kościelnej,
którym
towarzyszy
śpiew
gregoriański – zapraszamy mężczyzn z naszej
parafii i spoza niej to tworzenia chóru
gregoriańskiego. Próby tego chóru odbywają się w
środy po Mszy Św. o godz. 7:00 pm.

5th SUNDAY OF LENT, MARCH 13, 2016

Psalm Refrain:
The Lord has done great things for us; we are filled with joy.

Reflection .....
The Gospel for the fifth Sunday of Lent continues to offer lessons
about God's mercy and forgiveness. Today we hear not a parable, but
the report from John's Gospel of an encounter among Jesus, the
scribes and Pharisees, and a woman caught in adultery.
In the chapter preceding today's Gospel, Jesus was teaching in
the Temple area. Feeling threatened by his teaching and his actions,
the chief priests and the Pharisees are already sending guards to
arrest Jesus. The guards return, however, without arresting Jesus
because they have been impressed by his words. Even more than
this, some among the crowds are considering the possibility that
Jesus is the Messiah. The chief priests and the Pharisees change
their plan. Before making an arrest, they seek to gather more
evidence against Jesus by posing a question intended to trap Jesus.
Today's Gospel begins by reporting that Jesus is again teaching
the crowds in the vicinity of the Temple. The scribes and the
Pharisees approach Jesus, bringing a woman who has been caught in
the act of adultery. They put to Jesus the question of what ought to be
done in this case.
The Pharisees state clearly that according to the Law of Moses,
those caught in the act of adultery were to be stoned to death. Under
Roman occupation, however, the Jewish people did not have the
authority to execute people; this is cited in John's passion narrative.
To answer the Pharisees' question, Jesus must propose an action that
will be either contrary to the Law of Moses or contrary to Roman law.
The purpose of the question appears to be similar to the question
about paying taxes found in Mark 12:13-17. Either answer, yes or no,
will support the Pharisees' case against Jesus.
Jesus avoids the trap, however, by offering an answer that was
not anticipated by those who posed the question. Jesus, after writing
on the ground with his finger, addresses those who stand before him
and suggests that the one without sin cast the first stone. Jesus then
returns to his writing. This Scripture reading, by the way, is the only
evidence we have of Jesus writing. Yet there are no specific details
about what he wrote.
We can easily imagine the scene as the Pharisees and the elders
disperse, one by one. Jesus has eluded the trap they had prepared.
We might also give credit to the elders and the Pharisees who do not,
in the end, claim to be sinless and worthy of passing judgment. These
Pharisees are not as self-righteous as the portrait found in the parable
of the pharisee and the tax collector (See Luke 18:9-14).
Left alone with the woman, Jesus asks where the accusers have
gone. With no one remaining to condemn the woman, Jesus (the one
who truly is without sin) sends the woman on her way, refusing to
pass judgment on her and exhorting her to avoid future sin.
Jesus' response to those who accuse the woman is more than a
caution to us about making judgment of others. It is a profound lesson
in divine mercy and forgiveness. As sinners, we are all unworthy to
judge the sins of others and we would stand convicted by God for our
transgressions. Yet Jesus, the one without sin and thus our judge,
offers us who are sinners his mercy and forgiveness. Redeemed by
Jesus' compassion, we are sent to sin no more and to live in God's
love and peace.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc marzec:
„O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Ks. Proboszcza Kazimierza”




















Sunday, March 13, 2016
9:00 am
For the repose of the soul of † Mieczysław Prażmowski on the
5th anniversary of his death – Requested by daughter
For the repose of the soul of † Maria Chan
11:00 am
O Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej
dla Krysi Kościołek w dniu jej imienin – Od przyjaciół
Za † Zenona Karpińskiego – Od przyjaciół
O łaskę Bożą dla siostry Krystyny i jej rodziny – Od Marii
Wednesday, March 16, 2016
7:00 pm
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Małgosi i jej
synka – Od rodziców
Friday, March 18, 2016
6:30 pm – Droga Krzyżowa
7:00 pm
Za † Józefa Hryciuka w 12 rocz. jego śmierci – Od Ryszarda i
Reginy
Saturday, March 19, 2016 (Latin)
9:00 am
Za † Józefę i Stanisława Nieżałowskich – Od córki z rodziną
Sunday, March 20, 2016
9:00 am
For the repose of the souls of † Luigi and Anna Bertuola –
requested by Lina and Nella
11:00 am
Za † Hartmuta Górskiego w 6 rocz. śmierci – Od Ireny z
rodziną
Za † Żoze Reis z okazji imenin – Od Ireny z rodziną
Za † Józefa, Jana i Marię Duklas – Od Ireby Duklas z rodziną
Za † Stanisławę Chomicką w rocznicę śmierci
Working wonders by providing vital life-restoring needs...
“Agencies are lifesaving and life-restoring to those who regularly rely on
them. Families are working through crises and are healing. People with
developmental challenges are supported as they experience a sense of
self-worth and fulfillment in their daily activities. Seniors are living
independently, yet have access to the social services and care
they need. Refugees and new Canadians are guided toward a stable,
productive livelihood in their newfound home. Sometimes the results are
obvious and sometimes they’re invisible but, always, they make a tangible
difference. Please prayerfully consider today how you can support
ShareLife.” —Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto.
Today is ShareLife Sunday – March 13, 2016
Please give generously. You can work wonders!

