VIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 26 LUTEGO 2017
Refren Psalmu:
Jedynie w Bogu spokój znajdzie dusza
Rozważania Niedzielne
Wewnętrzne rozdwojenie
Bardzo często żyjemy w sposób, który doskonale
odzwierciedla staropolskie przysłowie: Panu Bogu
świeczkę i diabłu ogarek. Tak ustawiamy sobie
życie, aby zabezpieczyć się na wszystkich frontach.
Nie ma w nim miejsca na zaufanie do Boga.
Przecież na wszelki wypadek musimy się sami
zabezpieczyć. W ten sposób utrwalamy w sobie
wewnętrzne rozdwojenie, które paraliżuje nasz
rozwój duchowy. Jak bowiem można iść do przodu,
kiedy próbujemy podążać w dwóch różnych
kierunkach? Kręcimy się więc w miejscu, upadamy,
złościmy się na siebie samych za to, że nie robimy
żadnych
postępów
lub
najzwyczajniej
przyzwyczajamy się do tej duchowej stagnacji i
uznajemy ją za coś normalnego. Jeśli jednak
chcemy wykonać krok do przodu, to musimy oddalić
pewne rzeczy w naszym życiu, które ten czyn
blokują. Nie zawsze są to rzeczy złe, ale jeśli ich nie
zostawimy, to nie uda nam się ruszyć z miejsca. Dla
każdego z nas jest to coś innego i każdy z nas musi
sam to odkryć. Tylko wtedy, kiedy zaufamy Bogu i
zrobimy pierwszy krok wiary, będziemy mogli
wyruszyć w duchową podróż naszego życia.
Panie Jezu, Ty pragniesz nas w całości dla siebie.
Pomóż nam zostawić wszystko to, co oddziela nas
od Ciebie.

Your gift to God and our Parish
February 19, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 670

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

Wielki Post - Środa Popielcowa
Środa
Popielcowa
rozpoczyna
okres
czterdziestodniowego
przygotowania
do
największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt
Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten
okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy
Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami
1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązuje
wstrzemięźliwość
od
pokarmów
mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w
tym tylko jeden - do syta). Prawem o
wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14.
roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie
do rozpoczęcia 60. roku życia. Postarajmy się jak
najliczniej zgromadzić się na Mszy Św. o godz.
7:00 pm w Środę Popielcową, aby w ten sposób
rozpocząć w swoim życiu duchowym wzmożoną
pracę nad sobą, zmierzającą do nawrócenia i
zbliżenia się do Boga miłosiernego.
W owocnym przeżyciu okresu Wielkiego Postu
pomoże nam uczestnictwo w nabożeństwach
wielkopostnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Ogłoszenia / Announcements
Zapraszamy nowych parafian – Członkami naszej
parafii są osoby, które są zapisane do wspólnoty
parafialnej. Formularze wpisowe oraz zmiany
adresu umieszczone są przy wejściu do Kościoła.
Prosimy o informowanie nas o zmianie adresu.

Come and See Weekend – Friday, March 17
(Begins at 7 p.m.) to Sunday, March 19, 2017 at St.
Augustine’s Seminary. Inviting single Catholic men
18 years and older, to cultivate a deeper prayer life
and relationship with Jesus Christ; leading to a
better discernment of God’s call for their lives. Time
for prayer, reflection and information on the process
of becoming one of Christ’s disciples as a Catholic
priest. Please contact the Office of Vocations at:
416 968 0997; email : vocations@archtoronto.org

8th SUNDAY IN ORDINARY TIME, FEBRUARY 26, 2017
Psalm Refrain:
For God alone my soul waits in silence
Reflection .....
Today’s Gospel reading is from part three
of the Sermon on the Mount’s three-part instruction
by Jesus on the way of life in the Kingdom of
Heaven. Part three deals with trusting God and
performing deeds of loving service to our
neighbor.
The Aramaic word mammon does not have
a negative connotation. It means “property” or
“money.” What Matthew is pointing out is that since
human beings are not self-sufficient, we are
dependent on something outside ourselves. It
should be God, not the material goods we own.
This is not to say that we don’t need material
goods. But the reading goes on to remind us not to
be anxious. Look at the beauty of nature. The birds
do not sow or reap. The flowers do not work or
spin cloth. Yet they are provided for by God.
Human beings are worth much more than these.
How could God not provide for us as well? If what
we place first in our lives is God’s kingdom and his
justice, we will have what we need.
Matthew concludes by reminding us to
address each day’s problems as they come,
confident that we are in God’s loving care. He is a
loving father who holds the whole world in his
hands. He will certainly care for us.
Membership in the Parish
Those who are already not registered in our parish
are invited to do so. Registration forms are
available by the entrance of the church. Completed
registration forms can be dropped off in the
sacristy. Please notify us of address changes.
Now that euthanasia/assisted suicide is legal in
Canada, doctors in Ontario are being forced to
help arrange for the killing of their patients. If your
family doctor or surgeon objects to providing a
referral for assisted suicide/euthanasia, they could
be fined, disciplined or even removed from their
practice. Many may be forced to retire or move
outside of the province if the provincial government
does not recognize their freedom of conscience.
Please visit www.CanadiansforConscience.ca to
learn more and write directly to your Member of
Provincial Parliament.

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
























Sunday, February 26, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † rodziców Jana i Elżbietę i braci Jana i
Eugeniusza
Za † Lucjana Sanigórskiego
O Boże błogosławieństwo dla Marianny Domańskiej
– Od przyjaciół
Za † Zofię Kulig i zmarłych z rodziny Matusiewicz
Za † Henryka i Feliksa w rocznicę śmierci – Od córki
i syna
Za † Andrzeja Adamczyk – Od cioci
Ash Wednesday, March 1, 2017
7:00 pm
O zdrowie i opiekę Bożą dla koleżanki
Hanki – Od przyjaciół
Friday, March 3, 2017
7:00 pm
Za † Kazimierza Polkowskiego
Saturday, March 4, 2017
9:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Ks. Proboszcza
Kazimierza Brzozowskiego - Rodzina Żywego
Różańca
Sunday, March 5, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Louigi and Anna
Bertuola – from the Bertuola family
11:00 am
Za † Lucjana Sanigórskiego
Za † Marię i Aleksandra Michaluk – Od córki z rodziną
O pomyślne załatwienie sprawy Bogu wiadomej
Za † Stanisława, Felicję, Jana i Franciszkę Chabinków i
za † Janinę Konieczną – Od Janiny Szabla i całej
rodziny
Za † syna Roberta – Od ojca i przyjaciół

