III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 19 MARCA 2017
Refren Psalmu:
Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem
Rozważania Niedzielne

Bóg przy studni
Jakkolwiek wygląda nasze życie, na jakiekolwiek
bezdroża w nim schodzimy, Bóg nieustannie na nas
czeka w miejscu, do którego prowadzą nas nasze
pragnienia. Każdy z nas potrzebuje od czasu do
czasu zaczerpnąć świeżej wody. On będzie wtedy
czekał przy studni, aby się z nami spotkać. Być
może znajdziemy czas, aby z Nim porozmawiać,
nawet jeśli Go nie rozpoznamy. Tyle przecież
ważnych rzeczy mamy na głowie - rodzina, praca,
tętniący życiem świat... Tylko dlaczego co jakiś czas
tak konsekwentnie wracamy, aby zaczerpnąć tej
wody? On zawsze tam jest, czeka cierpliwie. Nie
ocenia nas, choć mówi prawdę o nas samych i o
naszym życiu. Nie musimy się Go obawiać. On też
jest spragniony. Pragnie naszej miłości, nas samych
na własność. Niech nasze kolejne spotkanie z Nim
odmieni nasze życie tak, jak odmieniło życie
Samarytanki.
Panie Jezu, Ty nigdy nas nie przekreślasz, bez
względu na to, jak daleko odeszliśmy od Ciebie.
Obmyj nas swoją wodą i zaspokój nasze
pragnienie, którym jesteś Ty sam.

Your gift to God and our Parish

Uroczystość Św. Józefa, Oblubienica NMP
20 marca
Kult Św. Józefa jest ściśle związany z rolą
opiekuna, jaką odegrał przy narodzinach Jezusa,
Syna Bożego. W domu Św. Józefa i Maryji panował
wysoki poziom życia moralno-duchowego, którym
śiłą rzeczy on sam musiał się również odznaczać.
Dlatego Kościół, po Maryji, stawia go od początku
na czele wszystkich świętych.
Wiele informacji o kulcie Św. Józefa zawartych
jest w encyklice Leona XIII i Adhortacji Apostolskiej
Jana Pawła II Redemptoris custos.
Dziś Św. Józef patronuje Kościołowi, zakonom,
niektórym państwom, jak: Austrii, Czechom,
Filipinom, Hiszpanii, Portugalii, Peru i Kanadzie.
Jest też patronem dobrej śmierci.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
25 marca
Powstanie tej uroczystośco łączy się z refleksją
nad historią zbawienia w czasach chrześcijańskich.
Wiele mówiącym faktem może być zbudowana w IV
wieku w Nazaerecie bazylika Zwiastowania.
Powstaje pytanie dlaczego uroczystość ta jest
obchodzona 25 marca? Odpowiedź na to pytanie
wynika z ustalenia daty uroczystości Bożego
Narodzenia. Skoro uroczystość Bożego Narodzenia
obchodzimy 25 grudnia, to z „obliczenia
biologicznego” wynika, że Zwiastowanie Pańskie
ma być obchodzone 25 marca. Liturguia Mszy Św.
w tym dniu uwydatnia rolę Maryji w narodzeniu
Syna Bożego poprzez noszenie Go z miłością w
niepokalanym łonie.
Nabożeństwa Wielkopostne:
1. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz 6:30 pm.
2.Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy Św. o 11:00.

March 12, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 420

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

Rekolekcje Wielkopostne
26 marca – 29 marca 2017
„Idźcie i głoście...”
Msza Św. z kazaniem każdego dnia o godz. 7:00
pm, poprzedzona Sakramentem Pokuty o 6:00 pm.

3RD SUNDAY OF LENT, MARCH 19, 2017
Psalm Refrain:
O that today you would listen to the voice of the Lord.
Do not harden your hearts!
Reflection .....
In today's Gospel, the dialogue between Jesus
and a woman from Samaria is among the most lengthy
and most theological found in Scripture. The most
startling aspect of the conversation is that it happens at
all. Jesus, an observant Jew of that time, was expected
to avoid conversation with women in public. The
animosity between the Jews and the Samaritans should
have prevented the conversation as well. The woman
herself alludes to the break from tradition: “How can
you, a Jew, ask me, a Samaritan woman, for a drink?”
Yet Jesus not only converses with the woman, he also
asks to share her drinking vessel, an action that makes
him unclean according to Jewish law.
The initial conversation between Jesus and the
woman is better understood if we consider the
importance of water, especially in the climate of Israel.
With no running water, the daily trip to the well by the
women of the community was of paramount importance.
The women of the town would have traveled to the well
in the early morning, but this woman came to the well at
noon, the hottest time of the day. The timing of her visit
is a clear sign that she is an outcast within the
Samaritan community. We learn in her conversation
with Jesus that she is an outcast because of her “many
husbands.”
The high point of the conversation is when
Jesus reveals himself to her as the Messiah. After the
conversation, the Samaritan woman becomes a
disciple. Even though she is an outcast and not a Jew,
she returns to her town to lead others to Jesus and to
wonder whether she has found the Messiah. The
Samaritan townspeople return with her to meet Jesus
for themselves, and many are said to come to believe in
him.
The significance of the encounter between
Jesus and the Samaritan woman has many levels. The
first is personal: The woman is herself converted to
belief in Jesus as Messiah because he knows her sin
but speaks with her just the same. The second is social:
Having come to know Jesus as the Messiah, the
Samaritan woman becomes an evangelist to her own
people.
The third level of the story is educational: Jesus
uses his encounter with the Samaritan woman to teach
his disciples that God's mercy is without limit. The
disciples return from their shopping quite confused to
find Jesus talking with a Samaritan, and a woman at
that! But the conversion of the Samaritan townspeople
is a foretaste of the kind of open community that will be
created among those who believe that Jesus is the
Messiah.

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

„O Boże błogosławieństwo dla Ks. Proboszcza
Kazimierza Brzozowskiego”























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
Za † Józefa, Franciszkę i Romana Horodejczuk – Od
rodziny
O opiekę i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny i
całej rodziny
Monday, March 20, 2017
7:00 pm
Za † Józefę i Stanisława Nieżałowskich
Wednesday, March 22, 2017
7:00 pm
Za † Stanisława Świderskiego w 39 rocznicę śmierci
Friday, March 24, 2017
7:00 pm
O Boże miłosierdzie i zdrowie dla Joanny Kolasa –
Od rodziny
Saturday, March 25, 2017 (Latin)
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Ks. Jana Brzozowskiego w dzień jego urodzin
O łaskę zdrowia dla Alicji Hryciuk
Sunday, March 26, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † z rodziny Kamińskich i Brzozowskich – Od
Roberta
Za † Ks. Ryszarda Kosiana – Od parafian

