IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 26 MARCA 2017
Refren Psalmu:
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Rozważania Niedzielne

Odkryć Jezusa
Łatwo skoncentrować się jedynie na fakcie
uzdrowienia niewidomego od urodzenia i przeoczyć
to, co jest dużo ważniejsze. Otóż uzdrowienie to jest
jedynie wstępem do tego, co jest sednem działania
Jezusa. On pragnie każdemu z nas otworzyć oczy
tak, abyśmy byli w stanie dostrzec, kim On jest, i
odkryć Jego prawdziwą naturę i posłannictwo.
Niewidomemu się to udaje. Na samym początku
widzi w Nim zwyczajnego człowieka (Człowiek,
którego nazywają Jezusem, zrobił błoto [i] nałożył
na moje oczy), a następnie wyznaje: On jest
prorokiem, i zostaje Jego uczniem (Może i wy
chcecie zostać Jego uczniami?). Na koniec oddaje
Mu pokłon, uznając w Nim Syna Człowieczego. Tak
więc od duchowej ślepoty stopniowo doprowadzony
zostaje do światła wiary. Każdy z nas musi przejść
podobny proces duchowego oświecenia. Prośmy
więc Boga, aby otworzył nasze oczy.
Panie, Ty jesteś światłością świata. Otwórz nasze
oczy, abyśmy mogli ujrzeć Twoje światło, i prowadź
nas ku pełniejszemu poznaniu Ciebie.

Your gift to God and our Parish

Ogłoszenia/Announcements
„Żyj Ewangelią” lokalnie i na skalę światową...
W jaki sposób możemy „Żyć Ewangelią” w stosunku
do innych, kiedy sami jesteśmy zabiegani? Dla
jednych to wolontariat w jadłodajni dla ubogich, dla
innych opieka nad starszym członkiem rodziny.
Jeśli nie mamy czasu, aby poświęcić go innym,
możemy
wspierać
liczne
lokalne
agencje
finansowane
przez
ShareLife,
które
są
przedłużeniem rąk Chrystusa osobom będącym w
potrzebie. Nasza coroczna kampania zapewnia
środki finansowe 42 agencjom, tym samym
udostępniając bardzo potrzebne programy i usługi
w środowisku lokalnym jak i na całym świecie. W
najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza zbiórka
na ShareLife. Odpowiedz na wezwanie by „Żyć
Ewangelią” i pomóż osobom w potrzebie włączając
się w kampanię ShareLife.
Najbliższa niedziela 2 kwietnia 2017 jest
niedzielą ShareLife. Bądź hojny.
❖

Okazja do Spowiedzi w środę 29 marca o godzinie
10:00 am – 12:00 pm i od 5:00 pm – 6:45 pm.
❖

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 † Franciszkę Gierczak. Wieczny
odpoczynek, racz jej dać Panie…
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 19, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 665

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.

4TH SUNDAY OF LENT, MARCH 26, 2017
Psalm Refrain:
The Lord is my shepherd; I shall not want
Reflection .....
As we did last week, we are reading today from
the Gospel of John. In today's Gospel, the healing of the
man born blind invites us to focus on the physical and
spiritual aspects of sight and light. In the first part of
today's Gospel, we hear Jesus' response to a prevalent
belief of his time: that misfortune and disability were the
result of sin. That belief is why Jesus is asked the
question of whose sin caused the man's blindness—his
own or his parents'. Jesus does not answer directly, but
instead gives the question an entirely different
dimension—through this man's disability, God's power
will be made manifest. Jesus then heals the man.
The healing is controversial because Jesus
heals on the Sabbath. The Pharisees, the religious
authorities of Jesus' time, understood that the law of
Moses forbade work (including healing) on the Sabbath.
They also have trouble believing that Jesus performed a
miracle. To determine whether the man was really born
blind, the Pharisees question him and his parents. The
man challenges the leaders of the synagogue about
their assessment of the good that Jesus has done. In
turn, they expel the man for questioning their judgment.
The final revelation and moment of
enlightenment comes when the man born blind
encounters Jesus again. Having heard the news of his
expulsion, Jesus seeks out the man born blind and
reveals himself to him as the Son of Man. In this
moment, the man born blind shows himself to be a man
of faith and worships Jesus. Jesus replies by identifying
the irony of the experience of many who encounter
Jesus: Those who are blind will now see, and those who
think they now see will be found to be blind.
As in last week's Gospel about Jesus'
encounter with the Samaritan woman, today's reading
has many allusions to Baptism. The washing of the man
in the pool of Siloam is a prototype for Christian
Baptism. Through the man's encounter with Jesus, the
man born blind is healed, his sight is restored, and his
conversion to discipleship begins. The man born blind
gradually comes to a greater understanding about who
Jesus is and what it means to be his disciple, while the
Pharisees (those who should see) are the ones who
remain blind.
All parishioners are invited to join Cardinal Collins on
Sunday, April 2 at 7 p.m. at St. Michael’s Cathedral
Basilica for Lectio Divina. Lectio Divina is the spiritual
tradition of attentively and prayerfully reading the
Word of God. On April 2, Cardinal Collins will lead us
through the story of The Rich Man and Lazarus (Luke
16:19-31). Vespers will be sung at 7 p.m., led by the
Cathedral Vespers Choir followed by Lectio Divina
from 7:30 to 8:15 p.m. For more information, visit
https://www.archtoronto.org/lectio.

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

„O Boże błogosławieństwo dla Ks. Proboszcza
Kazimierza Brzozowskiego”
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Sunday, March 26, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O łaskę szczęśliwej operacji i opatrzność Bożą dla
Jerzego Rucińskiego – Od córek Anety i Justyny z
rodzinami
Za † z rodziny Kamińskich i Brzozowskich – Od Roberta
Za † Ks. Ryszarda Kosiana – Od parafian
Za † Fryderyka Wiśniewskiego – Od żony z rodziną
Za † Annę i Piotra Niemiec
Monday, March 27, 2017
7:00 pm
Za † Helenę Miller
Za † Jana Kordas w 21 rocznicę śmierci – Od syna
Tuesday, March 28, 2017
7:00 pm
Za † Ks. Ryszarda Kosiana – Od parafian
Wednesday, March 29, 2017
7:00 pm
O zdrowię dla Mamy Krystyny – Od córki
Friday, March 31, 2017
7:00 pm - Wolna
Saturday, April 1, 2017
9:00 am
O dary Ducha Świętego i Boże błogosławieństwo dla Ojca
Świętego Franciszka – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, April 2, 2017
9:00 am
Forthe 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
Next Sunday is the first of 3 collections for Share
Life. Please give generously.

