I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 05 MARCA 2017
Refren Psalmu:
Zmiłuj się, Panie, bo jesteśmy grzeszni
Rozważania Niedzielne

Moc Słowa
Scena kuszenia Jezusa na pustyni w bardzo
piękny sposób ukazuje nam moc słowa
Bożego. W obliczu pokusy Ten, który nigdy nie
uległ żadnej pokusie, odwołuje się do skarbca
Pisma Świętego i wydobywając z niego
odpowiednie cytaty, rozbraja przeciwnika. Autor
Listu do Hebrajczyków uczy nas: Słowo Boże
jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze od
każdego obosiecznego miecza. Przenika ono
aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i
szpiku, rozsądza myśli i zamiary serca. Żadne
stworzenie nie ukryje się przed nim (Hbr 4, 1213a). Nie ma więc lepszej obrony w godzinie
pokusy niż odwołanie się do słowa Bożego.
Ono bowiem ma w sobie moc Tego, który sam
jest Słowem.
Panie Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca. Rozpal w
nas miłość do Pisma Świętego i naucz nas
uciekać się ku niemu w godzinie pokusy.

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

$ 1, 395

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

Istnieje wiele pokus, w które popadamy,
ponieważ nasze ciała są słabe, lecz mamy Boga,
który nie pozwoli nam być kuszonymi ponad to, co
jesteśmy w stanie znieść; ale z pokuszeniem da i
wyjście (1 Koryntian 10.13). Możemy zwyciężać i
dziękować Panu za uwolnienie od pokusy.
Doświadczenie Jezusa na pustyni pomaga nam
dostrzec, że te powszechne pokusy odsuwają nas
od
efektywnego
służenia
Bogu.
Poza tym, z reakcji Jezusa na pokusy, jakich
doświadczał uczymy się, w jaki sposób my
powinniśmy odpowiadać- używając do tego Słowa
Bożego. Siły złego atakują pod postacią różnych
pokus, ale mają one trzy wspólne rzeczy:
pożądliwość oczu, pożądliwość ciała i pycha życia
(1 Jana 2.16). Możemy rozpoznawać i reagować w
odpowiedni sposób na te pokusy, gdy nasycimy
nasze serca i umysły Prawdą. W zbroi
chrześcijańskiej tej duchowej walki jest jedna broń
służąca do ataku- miecz Ducha, którym jest Słowo
Boże (Efezjan 6.17). Poznając wnikliwie Biblię,
bierzemy miecz w swoje dłonie i przezwyciężamy
pokusy.

Announcements
The children and youth of our parish are invited to
join St. Peter's Parish for the Totus Tuus camp
(latin for Totally Yours) this summer from July 2328, 2017. Totus Tuus is an Archdiocesan program
whereby seminarians and college students travel to
different parishes, spreading the Good News of our
Lord through catechetical instruction, Mass,
confession, songs and games! The grade school
program, for children entering grades 1-6, run
Monday - Friday from 9am - 2:30pm. The
intermediate/ High School Program for Grades 7-12
runs Sunday-Thursday from 7-9pm. To register or
for more information, please contact, St. Peter's
Youth
Minister
at
email:
youngadultyouthmin@stpeterstoronto.ca or office: 416-5344219. More information about the program is also
available at www.totustuustoronto.ca

1ST SUNDAY OF LENT, MARCH 5, 2017
Psalm Refrain:
Have mercy, o Lord, for we have sinned
Reflection .....
In each of the three Synoptic Gospels (Mark,
Matthew, and Luke), after Jesus' baptism by John,
Jesus is reported to have gone to the desert to fast
and pray for 40 days. In each case, while in the
desert, Jesus is tempted by the devil.
Matthew and Luke give more detail than Mark
does, but each one tells how the devil tempts Jesus
in the desert. In Matthew, as in Luke, the devil
presents three temptations to Jesus. The devil tempts
Jesus to use his power to appease his hunger; he
tempts Jesus to put God's promise of protection to
the test; and he offers Jesus all of the kingdoms of
the world if Jesus will worship the devil. In each case,
Jesus resists the temptation, rebuking the devil with
words from Scripture.
The account of Jesus' temptation in the
desert is filled with allusions and parallels to the Old
Testament, including the story of the people of Israel.
The Israelites spent 40 years wandering in the desert
in Exodus, for example, and Jesus spends 40 days in
the desert. As the Israelites were tempted during the
Exodus, so too is Jesus tempted.
Each temptation offers insight into both God
and the human condition. Jesus' rejection of the
temptations shows that he will not put God to the test.
Grounding himself on the word and authority of
Scripture, Jesus rebukes the devil, confident in God's
protection and faithfulness.
As we start our journey through Lent, our
Sunday readings call us to adopt the same
confidence that Jesus had in the face of temptation:
God's word alone will suffice; God's promise of
protection can be trusted; God alone is God.

COINS FOR LIFE 2017
For Lent we are beginning the Coins for Life
project with pro-life organization Campaign Life
Coalition. Coins for life boxes will be handed out,
and all parishioners are asked to put aside their
coins, contributing these savings to help in the
struggle to end abortion and to create a Culture of
Life in Canada. This project helps to continue to run
the National March for Life in Ottawa on May 11,
2017. Help spread the good news of the sanctity of
life from conception until natural death which God
created. The Parish will post the date to return the
boxes, and if you wish, please leave your
name/address/email/cell so CLC can thank you
personally for your kindness.

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

„O Boże błogosławieństwo dla Ks. Proboszcza
Kazimierza Brzozowskiego”























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
Wednesday, March 8, 2017
7:00 pm
Za † Krystynę Sobczyńską w 7 rocznicę jej śmierci –
Od syna z rodziną
Friday, March 10, 2017
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Grzegorza i Tomka – Od mamy
Saturday, March 11, 2017 (Latin)
9:00 am
O zdrowie i Boże błogosławieństwo – intencja własna
Sunday, March 12, 2017
9:00 am
For parishioners
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

