V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 02 KWIETNIA 2017
Refren Psalmu:
Bóg Zbawicielem, pełnym miłosierdzia
Rozważania Niedzielne

Już cuchnie
Ileż razy te słowa skierowane przez Martę do
Jezusa przy grobie Łazarza moglibyśmy odnieść do
własnego życia. Często jesteśmy duchowymi
trupami nie tylko przez cztery dni, ale przez całe
lata. Grób, którym jesteśmy, w żadnym razie nie
nadaje się do otwarcia. Zresztą najczęściej nie
chcemy go otwierać, gdyż wiemy, że mogłoby się to
wiązać z ukazaniem naszej wewnętrznej zgnilizny.
Pomimo tego Jezus przychodzi do nas, nie
zważając na zatrważającą tajemnicę, którą
skrywamy w swoim wnętrzu. Choć zdarza się nam
w porywach naszej niedojrzałej religijnej gorliwości
wołać na wzór Tomasza: Chodźmy i my, aby razem
z Nim umrzeć!, to On nie chce naszej śmierci.
Przyszedł przecież po to, aby obdarzyć nas życiem,
i może to uczynić bez względu na to, jak bardzo
zaawansowany jest nasz duchowy rozkład.
Jezu Chryste, Ty, wskrzeszając zmarłych, ukazałeś
swoje panowanie nad śmiercią. Dotknij swoją łaską
to, co uśmierca nas od wewnątrz, i obdarz swoim
życiem.

Your gift to God and our Parish
March 26, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 540

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

Ogłoszenia/Announcements
Dzisiaj przypada I niedziela dzieł charytatywnych
ShareLife
(2 kwietnia 2017)
Żyj Ewangelią wspierając ShareLife...
„Kampania ShareLife wspiera nasze agencje świadczące
usługi socjalne, pomaga ewangelizować braci i siostry w
Chrystusie na całym świecie, a także troszczy się o
edukację naszych kapłanów. Ważne jest, by w dalszym
ciągu wspierać ShareLife, by w ten sposób wyjść z
pomocą do osób zmarginalizowanych zarówno w
lokalnych wspólnotach jak i na całym świecie. Czasami
efekty są widoczne, a czasami nie, ale zawsze
konkretnie wpływają na życie tych, którym pomagamy.
Rozważ, proszę na modlitwie, w jaki sposób możesz
dziś wesprzeć ShareLife.”
– Kardynał Thomas Collins, Arcybiskup Toronto.

❖
Za tydzień, w niedzielę Palmową, harcerki ze
szczepu „Rzeka” i harcerze ze szczepu „Podhale”
będą sprzedawać przy kościele bazie i palmy. Po
Mszy Św. o godzinie 11:00 zapraszają wszystkich
wiernych do sali parafialnej na pierogi i kluski
śląskie. Uzyskany dochód będzie przeznaczony na
dofinansowanie Zlotu Harcerskiego. Czuwaj!
❖

Koło Przyjaciół Św. Jana Pawła II przekazuje
uzyskane środki finansowe ($ 2100) na Fundusz
Remontowy. Środki te będą przeznaczone na
renowacje
konfesjonału,
która
powinna
zdecydowanie wyciszyć pomieszczenia penitentów
i w kosekwencji sprawić bardziej komfortowe
warunki dla spowiadających się. Serdeczne „Bóg
zapłać” dla wszystkich wolontariuszy posługujących
w każdą niedzielę, a wszytkim parafianom i
gościom za popieranie ich dzieła.
❖
Prosimy o dowolne datki pieniężne na zakup
kwiatów do Grobu Bożego. Ofiary można składać w
czasie kolekty bądź osobiście w zakrystii.
❖

W piątek została odprawiony Msza Św.
pogrzebowa za naszą parafiankę i członkinię chóru
parafialnego – Wandę Witiuk. Wieczny odpoczynek,
racz jej dać Panie…

5TH SUNDAY OF LENT, APRIL 2, 2017
Psalm Refrain:
With the Lord there is steadfast love and great power to redeem
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Our Gospel on this day, the fifth Sunday of Lent, is
again taken from the Gospel according to John. The reading
from John continues the break from Cycle A's focus on the
Gospel of Matthew. Today's Gospel reading recounts another
sign, or miracle, found in John's Gospel, the raising of
Lazarus. As our catechumens move closer to the celebration
of their Baptisms at the Triduum, today's reading invites us to
reflect upon what it means to call Jesus the Resurrection and
the life.
The context for the story of the raising of Lazarus is
the Jewish leaders' growing animosity toward Jesus. Jesus
has been in Jerusalem, taking part in the feast of the
Dedication, which we have come to know as Hanukkah. The
people have been pressing him to declare plainly whether he
is the Messiah. Jesus tells them to look to his works, which
testify to his coming from God. Many do not believe Jesus,
however, and some try to stone him for blasphemy.
Into this scene of confrontation, Mary and Martha,
the sisters of Lazarus, send word to Jesus that his friend is ill.
Jesus is said to love Mary, Martha, and Lazarus, but he
delays his journey for two days. The delay heightens the
drama and shows Jesus' obedience to God, who is to be
glorified through Lazarus's resurrection. When Jesus finally
declares that he will journey to Bethany, his disciples fear for
his life. Thomas declares that he and the other disciples
should prepare to die with Jesus.
The scene described at Bethany is a sad one.
Martha meets Jesus weeping and saying that if Jesus had
been there, Lazarus would not have died. Yet she remains
confident that God will do whatever Jesus asks. Martha
affirms her belief that there will be a resurrection of the dead
in the last days. Then Martha's sister, Mary, comes to Jesus
with the same confidence, saying that Jesus could have cured
Lazarus. Jesus asks to be brought to Lazarus's tomb where
he prays and calls Lazarus out from the tomb. At this sign,
many come to believe in Jesus, but others take word of the
miracle to the Jewish authorities, who begin their plans for
Jesus' death.
Set against the backdrop of Jesus' impending death,
many elements of the raising of Lazarus foreshadow the good
news of Jesus' own Resurrection. Jesus, facing the conflict
with the Jewish authorities, acts in complete obedience to
God. In raising Lazarus, Jesus shows his power over death so
that when Jesus dies, those who believe in him might
remember that and take hope. Just as Jesus calls for the
stone to be rolled away from Lazarus's tomb, so too will the
disciples find the stone rolled away from Jesus' tomb.
With our catechumens preparing for their Baptism at
Easter, the Gospel today calls us to reflect on Baptism as a
dying and rising with Jesus. In Baptism we die to sin's power
over us, rising as children of God. In Baptism we join
ourselves with Christ, who conquered death once and for all
so that we who believe in him may have eternal life. With
Martha and Mary, we are called to profess our belief that
Jesus is indeed the Resurrection and the life.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:

„O dary Ducha Świętego i Boże
błogosławieństwo dla Ojca Świętego
Franciszka”

❖
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❖

❖
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Sunday, April 2, 2017
9:00 am
For the repose of the soul of † Vincenzina Marino –
from Antonella Amoroso
11:00 am
O zdrowię dla Piotra i dary Ducha Świętego oraz w
intencji znanej Bogu – Od mamy
Za † Rajmunda Juchniewicza w 15 rocznicę śmierci
– Od żony z rodziną
Za † Józefa i Roberta Lulek – Od rodziny
Wednesday, April 5, 2017
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Bożeny
Za † Wiktora Stojanowskiego w 20 rocznicę jego
śmierci – Od żony, dzieci i wnuków
Friday, April 7, 2017
7:00 pm
Za † Teresę – Od siostry Marii
Saturday, April 8, 2017 (Latin)
9:00 am - Wolna
Sunday, April 9, 2017
9:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Justyny w 30 rocznicę
jej urodzini dla Rafała w 42 rocznicę
11:00 am
Za † Stanisławę i Eugeniusza Chomickich – Od syna
z rodziną
Za † O. Ryszarda Kosiana – Od parafian
Nabożeństwa Wielkopostne:
1. Droga Krzyżowa w każdy piątek o godz 6:30 pm
2. Gorzkie Żale w niedzielę po Mszy Św. o 11:00

