II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 25 LUTEGO 2018
Refren Psalmu:
W krainie życia będę widział Boga
Rozważania Niedzielne

Szczęście w Bogu
Dlaczego człowiekowi jest dobrze na górze Tabor?
Dlatego że tylko Bóg może wypełnić wszystkie jego
pragnienia i najskrytsze marzenia. Na górze Tabor
w przemienionym ciele Chrystusa apostołowie
ujrzeli obraz zmartwychwstałego i chwalebnego
ciała. Zobaczyli pełnię ludzkiego życia, dla jakiego
Bóg stworzył człowieka. I to dlatego dobrze im było
na tej górze. Odczuli przedsmak wiecznego
szczęścia, którego człowiek doznaje, będąc razem
z Bogiem.
Chryste, prawdziwy Boże, który na górze Tabor
przemieniłeś się w obecności swoich uczniów i
apostołów, pozwól mi zanurzyć się w świetle Twojej
chwały i napełnij moje serce tęsknotą za Tobą.

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.

Your gift to God and our Parish
February 18, 2018
Sunday Offerings:
Heating Collection:
Roof Replacement:

$ 1, 615
$ 1, 150
$ 1, 935

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

Dobrze, że tu jesteśmy...
Na Górze Przemienienia Bóg jeszcze raz objawił
miłość ojcowską wobec swego jedynego Syna.
Jezus jednak nawet wówczas, gdy ukazał uczniom
swoją Boską chwałę, przygotowywał się na
niewymowne cierpienie dla zbawienia człowieka i
pamiętał o konieczności wypełnienia swojej misji w
posłuszeństwie Ojcu. Papież Jan Paweł II niedługo
przed swoim odejściem do nieba rozważał tę
tajemnicę
i
wywyższając
miłość
Bożą,
kontemplował fakt, że Bóg ocalił Abrahamowego
syna, Izaaka, własnego zaś Syna nie oszczędził,
ale Go za nas wydał...

Ogłoszenia / Announcements
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i
pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na
nabożeństwa odpowiednio: w piątek do NSPJ o
godz. 7:00 pm oraz w sobotę na całodzienną
adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o
godz. 9:00 am do 6:00 pm.
❖

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą
się w dniach od 4 marca do środy 7 marca.
Rekolekcje te poprowadzi Ks. Józef Niżnik, z
Sanktuarium Św. Andrzeja Boboli ze Strachociny, w
Archidiecezji Przemyskiej. Rekolekcje rozpoczną
się w niedzielę 4 marca i trwać będą każdego dnia
od poniedziałku do środy włącznie o godz. 7:00 pm.
Sakrament
Spowiedzi
będzie
sprawowany
codziennie o godzinie 6:00pm.
❖

Come and See Weekend – Friday, March 23
(begins at 6:30 p.m.) to Sunday, March 25 (ends
at 1:30 p.m.), at St. Augustine’s Seminary:
Inviting single Catholic men 17 years and older, to
cultivate a deeper prayer life and relationship with
Jesus Christ; leading to a better discernment of
God’s call for their lives. Time for prayer, reflection
and information on the process of becoming one of
Christ’s disciples as a Catholic priest. Register
online at www.vocationstoronto.ca. Registrants
17 years old require parental consent. For more
information, please contact Fr. Kazimierz or the
Office of Vocations at: 416 968 0997; email:
vocations@archtoronto.org.

2ND SUNDAY OF LENT, FEBRUARY 25, 2018
Psalm Refrain:
I will walk before the Lord, in the land of the living
Reflection .....
On the second Sunday of Lent in each Lectionary
cycle, the Gospel reading proclaims the story of Jesus’
Transfiguration. This event is reported in each of the
Synoptic Gospels—Matthew, Mark, and Luke. This year,
in Lectionary Cycle B, we hear Mark’s report of this
event.
The context for Mark’s Transfiguration story is
similar to that found in both Matthew’s and Luke’s
Gospel. The Transfiguration occurs after Peter’s
confession that Jesus is the Messiah and Jesus’
prediction about his passion. After this, in each of these
Gospels, there is also a discussion of the cost of
discipleship.
In each case, Jesus takes three of his disciples—
Peter, James, and John—to a high mountain. While they
are there, Elijah and Moses appear with Jesus. In
Matthew’s and Mark’s Gospel, there is reference to a
conversation among Jesus, Elijah, and Moses, but only
Luke’s Gospel includes the detail that this conversation is
about what Jesus will accomplish in Jerusalem.
Elijah and Moses are significant figures in the
history of Israel. Moses led the Israelites from slavery in
Egypt and received from Yahweh the Ten
Commandments. In appearing with Jesus at his
Transfiguration, Moses represents the Law that guides
the lives of the Jewish people. Elijah is remembered as
one of the most important prophets of Israel who helped
the Israelites stay faithful to Yahweh. Some Jews
believed that Elijah’s return would signal the coming of
the Messiah for the Jewish people. This belief is
evidenced in the question posed by Jesus’ disciples after
they have witnessed the Transfiguration. The
appearance of these two important figures from Israel’s
history with Jesus signifies Jesus’ continuity with the Law
and with the prophets and that Jesus is the fulfillment of
all that was promised to the people of Israel.
On seeing Jesus with Elijah and Moses and
having witnessed his Transfiguration, Peter offers to
construct three tents for them. Mark reports that the
disciples are terrified by what they have witnessed and
that Peter’s offer is made out of confusion. We also
notice that Peter has reverted from his earlier confession
that Jesus is the Messiah, calling Jesus rabbi instead. As
if in reply to Peter’s confusion, a voice from heaven
speaks, affirming Jesus as God's Son and commanding
the disciples to obey him. This voice from heaven recalls
the voice that was heard at Jesus’ baptism.
In his Transfiguration, we see an anticipation of the
glory of Jesus’ Resurrection. In each of the reports of the
Transfiguration, Jesus instructs the disciples to keep
secret what they have seen until after the Son of Man
has risen from the dead. The disciples’ confusion
continues as they wonder what Jesus means by rising

from the dead. The disciples cannot possibly understand
Jesus’ Transfiguration until they also witness his passion
and death. We hear the story of Jesus’ Transfiguration
early in Lent, but we have the benefit of hindsight. In our
hearing of it, we anticipate Jesus’ Resurrection, even as
we prepare to remember Jesus’ passion and death.

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

„O dary Ducha Św. dla Ojca Św. Franciszka”
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Sunday, February 25, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Aleksander Gabowicz –
Requested by his brother and family
For a safe trip to Poland for Danuta and Benjamin
11:00 am
O dary Ducha Świętego dla Papieża Franciszka w
głoszeniu Ewangelii Chrystusowej
Za † rodziców Stanisławę i Jana oraz braci Jerzego i
Wacława Jabłeckich
Za † Stefana Nowackiego w 11 rocznicę śmierci – Od
córki i syna z rodziną
Za † Janinę Banaś – Od córki, wnuczek i prawnuków
oraz całej rodziny Guzik
Dziękczynna z okazji 25 rocznicy sakramentu
małżeństwa Wiesławy i Stanisława
Wednesday, February 28, 2018
7:00 pm
Za † Frank Vietri w 30 dzień śmierci
O zawierzenie Matce Bożej Nieustającej Pomocy dla
Roberta w 18 rocznicę urodzin i jego rodziców oraz
dziadków – Od Elżbiety
Za † syna Roberta w 15 rocznicę jego śmierci
Friday, March 2, 2018
7:00 pm
Za † Wiktorię i Henryka Kolasa – Od Marii
Za † Jadwigę Godula – Od Marysi
Saturday, March 3, 2018
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks.
Kazimierza – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, March 4, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Placido Amoroso –
Requested by his family
11:00 am
W intencji poległych żołnierzy Wyklętych – Od Klubu
Gazety Polskiej GTA Toronto
W intencji własnej z okazji imienin
Za † Marię Michaluk w 10 rocznicę śmierci – Od córki z
rodziną
Za † Ewę-Jadwigę Ossowską – Od Anety z rodziną

