VI NIEDZIELA ZWYKŁA, 12 LUTEGO 2017
Refren Psalmu:
Błogosławieni szukający Boga
Rozważania Niedzielne

Prawo miłości
Jezus nie przychodzi po to, by zmienić przepisy
prawa żydowskiego, ale po to, by wypełnić
wszystko, co było w nim wymagane, oraz
zrealizować zapowiedzi proroków. Co więcej, w
gruncie rzeczy On to prawo zaostrza, gdyż
pokazuje jego prawdziwy sens i wymagania. Nie
chodzi tu o zgodność czynu z jego literą, ale o
odzwierciedlenie w nim tego, co jest duchem prawa.
Doskonałym wypełnieniem prawa nie jest legalizm,
ale ochrona i realizacja tego, co ono w sobie niesie.
Wyzwanie, które stawia przed nami Jezus, nie jest
proste. Jeśli będziemy chcieli potraktować je
poważnie, to staniemy przed wieloma problemami,
doświadczymy bardzo wyraźnie swojej słabości i
ograniczeń. Nie dajmy się jednak wtedy zniechęcić.
Pamiętajmy o tym, że zbawieni jesteśmy z łaski, a
nie dzięki naszym uczynkom, które są jednak
niezmiernie ważne. Doskonałym wypełnieniem
Prawa jest Jezus, a my będziemy w stanie
wypełniać prawo miłości tym lepiej, im bardziej
dzięki pomocy Ducha Świętego upodobnimy się do
Niego.
Panie Jezu, Ty jesteś wypełnieniem Prawa i
Proroków. Obdarz nas łaską naśladowania Ciebie
każdego dnia naszego życia.

Your gift to God and our Parish
February 5, 2017
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 505
$ 1, 820

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

Dziś Modlimy się za Małżonków
Małżeństwo i rodzina w ostatnich czasach zostały
dotknięte bardzo poważnym kryzesem. Rozejścia
się małżonków są niemalże na porządku dziennym.
A tymczasem, z nauki Chrystusa wynika, że
małżeństwo jest świętym i nierozerwalnym
związkiem i dobrem ogólnoludzkim. Służy dobru
rodziny, szczęściu rodziców i dzieci. Pan Jezus
przez swoją śmierć i zmartwychwstanie przywrócił
małżeństwu jego świętość, godność i jedność.
Dlatego kościół zawsze broni trwałości związku
małżeńskiego. Ustawicznie przypomina, że ze
względu na dobro małżonków i dzieci, oraz na
dobro całego społeczeństwa, a nawet całego rodaju
ludzkiego, związek małżeński jest nierozerwalny.
Nierozerwalność małżeństwa, które zapewnia
szczęście rodzinie, dzieciom i małżonkom jest
możliwe tylko wtedy, kiedy zostanie usunięty z ich
życia egoizm. Jezus Chrystus przynióśł ludziom
prawdziwą miłość i wskazał drogę do zwalczania
egoizmu. O tę wzajemną miłość małżonków
modlimy się podczas dzisiejszej Mszy Św.

Ogłoszenia / Announcements
Cardinal Collins has designated the weekend of
February 11/12, 2017 as Marriage Sunday in the
Archdiocese of Toronto. Let us celebrate the
tremendous contributions of married couples who
continue to strengthen our faith community. For
more information and resources on marriage, visit:
www.archtoronto.org/marriage

Now that Canada has legalized assisted
suicide/euthanasia, did you know that doctors in
Ontario are forced to provide direct referrals for
patients seeking to end their lives? Doctors who
object to helping to kill their patients see a direct
referral as being an accomplice to assisted suicide.
No foreign jurisdiction in the world that has
legalized euthanasia/assisted suicide has forced
health care workers or facilities to act against their
conscience. 8 other provinces in Canada have
adopted protocols to protect doctors and
institutions. Visit www.CanadiansforConscience.ca
to learn more and to write directly to the Ontario
government.

6th SUNDAY IN ORDINARY TIME, FEBRUARY 12, 2017
Psalm Refrain:
Blessed are those who walk in the law of the Lord!
Reflection .....
Matthew continues the Sermon on the
Mount with a three part instruction by Jesus on the
Way of Life in the kingdom of heaven. Today’s
reading is part one and deals with the Law. Part
two deals with worship and religious practice and
contains the Lord’s Prayer. Part three deals with
trusting God and deeds of loving service to our
neighbor.
When Matthew speaks of “the Law and the
prophets” he means the whole Scripture. When the
Messiah brings the fullness of the kingdom none of
scripture will be done away with. Instead it will be
fulfilled. Matthew’s Jesus does not overturn the
Law of Moses, nor does he set his followers free
from the Law. He requires his followers to go
beyond the Law by doing more than the Law
requires.
The Law condemned murder. Jesus
condemns anger. The Law condemned adultery.
Jesus condemns even lustful looks. As Jewish
Christians who had always been faithful to the Law
Matthew’s community need a way to understand
the difference Jesus and the kingdom he brings
have made. They affirmed that God had always
been at work in history through “the Law and the
prophets.” But God’s work goes beyond that to be
embodied by the Messiah who reveals the
definitive will of God. The written scriptures and
their interpretation in tradition are surpassed by
Jesus whose life and teaching are the definitive
revelation of the will of God.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc luty:

„O zjednoczenie wszystkich Chrześcijan w
Kościele Katolickim”


















Sunday, February 12, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla
Cezarego Hryciuk w dzień urodzin
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marii
Wiśniewski – Od przyjaciół
Dziękczynna
za
wszelkie
łaski
oraz
podziękowanie za pracę przez wstawiennictwo
św. Rity
O Boże błogosławieństwo dla Elli, Juliana, i
Grace Łukasik – Od babci
Za † Jana i Marię Wilk w rocznicę śmierci
Wednesday, February 15, 2017
7:00 pm
Za † Teresę Pasierb i za zmarłych z jej rodziny
Friday, February 17, 2017
7:00 pm
Za † Zofię Karpow i za zmarłych z jej rodziny
Saturday, February 18, 2017
9:00 am - Wolna
Sunday, February 19, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of Elisabeth Bristol
11:00 am
Za † Władysława Skica w 6 rocznicę śmierci –
Od córki Elżbiety z rodziną
Za † Józefa Hryciuka
Za † Tomasza Armatowicz w 2 rocznicę śmierci

