II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 12 MARCA 2017
Refren Psalmu:
Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana
Rozważania Niedzielne
Umiłowany Syn Boży
Mojżesz i Eliasz, dwie kluczowe postacie Starego
Testamentu, które w symboliczny sposób
reprezentują Prawo i Proroków, filary wiary i
tożsamości Izraela, spotykają Jezusa na Górze
Przemienienia. Uczniowie, widząc to, chcą oddać
im należną w ich odczuciu cześć, gdyż jeszcze nie
zrozumieli, że oto tu jest ktoś większy od Mojżesza,
tu jest ktoś większy od Eliasza, tu jest ktoś większy
od Jonasza [...], tu jest ktoś większy od Salomona
(Mt 12, 41-42; Łk 11, 31-32). Jezus zajmuje
specjalne miejsce w tej Litanii Wielkich Postaci
Starego Testamentu. On nie tylko przekracza je w
sposób, w jaki przekracza je Jan Chrzciciel,
największy zrodzony z niewiast (por. Mt 11, 11; Łk
7, 28), który niejako swoją osobą zamyka listę
owych postaci. Jezus jest radykalnie inny, On jest
umiłowanym Synem Bożym, w którym Bóg znalazł
upodobanie, a nas wszystkich wzywa do tego,
abyśmy Go słuchali. On jest bowiem - jeżeli można
w tym miejscu uciec się do obrazowego języka
ukazującego jedność i tożsamość pomiędzy
Adamem a wziętą z jego boku Ewą - kością z kości
Boga, i ciałem z Jego ciała (por. Rdz 2, 23), On sam
jest w pełni Bogiem.
Panie Jezu, wyznajemy w Tobie Boga. Pomóż nam
odkrywać coraz głębiej Twoją Tajemnicę i
przemieniaj nas na swoje podobieństwo.

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

$ 1, 440
$ 1, 775

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

Gorzkie Żale
Gorzkie Żale to popularne w Polsce
nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu i kazaniem pasyjnym.
Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz
pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego tekst
zachował oryginalne, staropolskie brzmienie.
Co ciekawe, struktura tego nabożeństwa opiera
się na strukturze dawnej Jutrzni. Składają się z
trzech części, rozpoczynają się Zachętą (lub
Pobudką - analogia do współczesnego Wezwania) i
wzbudzeniem intencji (czytanie). W każdej części
znajduje się hymn i dwie pieśni (dziś w Jutrzni są
dwa psalmy i pieśń ze Starego Testamentu).
Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części.
W każdą niedzielę Wielkiego Postu odprawia się
jedną część.
Intencja na II niedzielę Wiekiego Postu
W drugiej części rozmyślania męki Pańskiej
będziemy rozważali, co Pan Jezus wycierpiał od
niesłusznego przed sądem oskarżenia aż do
okrutnego cierniem ukoronowania. Te zaś rany,
zniewagi i zelżywości temuż Jezusowi cierpiącemu
ofiarujemy, prosząc Go o pomyślność dla Ojczyzny
naszej, o pokój i zgodę dla wszystkich narodów, a
dla siebie o odpuszczenie grzechów, oddalenie
klęsk i nieszczęść doczesnych, a szczególnie
zarazy, głodu, ognia i wojny.
Nabożeństwa Wielkopostne:
1. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz 6:30 pm.
2.Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy Św. o godzinie
11:00.
Ogłoszenie
Poszukuje się kelnerki do pracy w restauracji w
okolicy Avenue Rd. i Lawrence Ave. Kontakt z
Piotrem, tel: 647-550-4995.

2ND SUNDAY OF LENT, MARCH 12, 2017
Psalm Refrain:
Let your love be upon us, Lord, even as we hope in you.
Reflection .....
For the second Sunday of Lent, we move
from Jesus' retreat to the desert to his
Transfiguration. Each year on the first Sunday of
Lent, our Gospel tells the story of Jesus' temptation
in the desert. On the second Sunday of Lent each
year, we hear the story of Jesus' Transfiguration.
The story of Jesus' Transfiguration is told in
the three Synoptic Gospels: Matthew, Mark, and
Luke. In each of those Gospels, the Transfiguration
follows Jesus' first prediction of his death and his
teaching about the costs of discipleship. Jesus'
Transfiguration is a promise of Jesus' glory, his
Resurrection.
On a mountain in today's reading, a voice
affirms that Jesus is God's Son in words
reminiscent of the voice at Jesus' baptism. In
addition, the appearance of Moses and Elijah on
the mountain connects this story with God's
relationship to the people of Israel. Moses and
Elijah represent the Law and the Prophets,
respectively. Together with Jesus, they represent
God's complete Word.
The Transfiguration occurs in the presence
of just three of Jesus' disciples: Peter, James, and
John. In Matthew's Gospel, those disciples are
among the first whom Jesus calls. The three men
are identified as an “inner circle” among Jesus'
disciples when Jesus asks them to accompany him
to the Garden of Gethsemane just before his
arrest.
Join the “Call for Conscience”
February 6 – March 31, 2017
In the coming weeks, members of Ontario’s
Provincial Parliament will review Bill 84 which deals
with legal issues related to euthanasia/assisted
suicide. At present, the College of Physicians and
Surgeons of Ontario is forcing doctors to
participate, despite their objections, when a patient
decides to end their life. No other country does this.
Please visit www.CanadiansforConscience.ca to
learn more, join the “Call for Conscience” and write
directly to your elected MPP asking them to amend
Bill 84 to add conscience protection.

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

„O Boże błogosławieństwo dla Ks. Proboszcza
Kazimierza Brzozowskiego”


























Sunday, March 12, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Maria Chau on the
10th anniversary of her death
11:00 am
Za † Lucjana Sanigórskiego
Za † Julię i Henryka Kosińskich i za † Tadeusza
Kosk
Za † Jadwigę i Tomasza i brata Tadeusza Kiszka
Za † rodziców Jana i Stanisławę oraz braci Jerzego i
Wacława – Od Krystyny
Za † Antoninę i Franciszka w 10 rocznicę śmierci –
Od Krystyny
Za † Antoninę i Franciszka w 10 rocznicę śmierci –
Od Krystyny
Za † syna Roberta – Od ojca i przyjaciół
Wednesday, March 15, 2017
7:00 pm
Za † Ryszarda Piskorz i jego rodziców
Friday, March 17, 2017
7:00 pm
O Boże miłosierdzie i łaski dla Joanny Kolasę
For God’s blessing for Shirley Duern
Saturday, March 18, 2017 (Latin)
9:00 am
Za † Krzysztofa
Sunday, March 19, 2017
9:00 am
Za † Miczysława Praźmowskiego w 5 rocznicę
śmierci – Od córki z rodziną
11:00 am
Za † Lucjana Sanigórskiego
Za † Irenę Pawlikowską – Od siostry i rodziny
Za † Józefa Golec – Od żony i dzieci
Za † Józefa, Jana i Marię Duklas – Od Ireny
O opiekę i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i
całej rodziny

