III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 4 MARCA 2018
Refren Psalmu:
Słowa Twe, Panie, dają życie wieczne
Rozważania Niedzielne

Boskie poznanie
Bóg dobrze nas zna. Ewangelista zauważa, że
Jezus nie potrzebował ludzkiego świadectwa, bo
wiedział, co kryje się w człowieku. Zdarzają się
osoby, których ta Boska wiedza paraliżuje. Skoro
On wie o mnie wszystko, to już po mnie. Żadna
słabość, potknięcie ani grzech nie ujdą Jego
uwadze. Ale tak naprawdę to pogański sposób
myślenia. Zakłada bowiem obraz Boga jako
surowego arbitra ludzkiego życia. Wielu pogańskim
bóstwom przypisywano wrogość wobec ludzi, aby
więc zjednać ich przychylność, starano się czymś je
przekupić. Nasz Bóg jest miłością. Nie ma nic
wspólnego z pogańskimi bożkami. Zna nas, co
oznacza, że w swoim Boskim Sercu cieszy się
każdą odrobiną dobra, którą w nas dostrzega. Widzi
więcej, lepiej, dalej, spoglądając na nas z
największą czułością i wrażliwością.
Boże, nie dozwól, bym kiedykolwiek zwątpił w
Twoją wielką i nieskończoną miłość do mnie. Bym
uległ pokusie osądzania Ciebie i traktowania jako
kogoś, kim nie jesteś.

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 25, 2018
Sunday Offerings:
Roof Replacement:

$ 1, 710
$ 1, 805

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

Jezus w Świątyni
Jezus w świątyni jerozolimskiej chce przebywać w
tym, co należy do Ojca. Ale to święte miejsce stało
się placem targowym, pełnym małych, gorączkowo
prowadzonych interesów. Bóg dla wielu stał się
dodatkiem do życia, czasem bardzo wygodnym dla
pomnażania doraźnych zysków. Jeśli świętość
przestanie być święta, jeśli Dekalog straci
znaczenie
człowiek
zagubi
poczucie
nadprzyrodzonego celu swego życia, przylgnie do
ziemi i utraci swoją godność. Potrzebujemy
oczyszczenia
świątyni
naszego
serca;
potrzebujemy Chrystusa, który jest mocą mądrością
Bożą.

Ogłoszenia / Announcements
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.
❖

Zaproszenie
Novi Singers Toronto zaprasza na Wielkanocny
koncert
o
przejmującej
treści
Męki
i
Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Niedziela 18
marca 2018 o godz. 4:00 pm w Islington United
Church. Dodadkowe informacje zamieszczone na
plakacie i ulotkach na tablicy ogłoszeń parafialnych.
❖

Senior Men’s High School Retreat (grades 11 &
12) on Saturday, March 17, 2018
The Office of Vocations is hosting a day retreat at
St. Augustine’s Seminary, Toronto, on Saturday,
March 17 from 9:00 a.m. to 5 p.m. This retreat will
provide time to pray, interact & socialize with other
young Catholic men. Seminarians deliver talks on
practical aspects of faith. The day includes Holy
Mass, Adoration & Confession. Registration for the
retreat
is
to
be
done
online
at:
www.vocationstoronto.ca (under Programs) or
http://bit.ly/2xh8uMA. For more information please
call the Office of Vocations at: 416-968-0997 or
email: vocations@archtoronto.org.

3RD SUNDAY OF LENT, MARCH 4, 2018
Psalm Refrain:
Lord, you have the words of eternal life
Reflection .....
In today’s Gospel we read about how Jesus
overturned the tables of the merchants and the
moneychangers in the Temple at Jerusalem. In order to
understand the relevance of Jesus’ action, we must learn
more about the activities that were going on in the temple
area. Worship at the Temple in Jerusalem included animal
sacrifice, and merchants sold animals to worshipers.
Moneychangers exchanged Roman coins, which bore the
image of the Roman emperor, for the temple coins that were
needed to pay the temple tax.
Jesus’ action at the Temple in Jerusalem is recorded
in all four Gospels and is often understood to be among the
events that led to Jesus’ arrest and Crucifixion. The Gospel
of John, however, places this event much earlier in Jesus’
public ministry than do the Synoptic Gospels. In John’s
Gospel this event occurs at the very beginning of Jesus’
ministry, after his first miracle at the wedding feast at Cana.
We must read the Gospel of John carefully, especially
in its presentation of Jesus’ relationship to Judaism. The
Gospel of John tends to reflect greater tension and
animosity between Jesus and the Jewish authorities than
the Synoptic Gospels. The Gospel of John was the last of
the four Gospels to be written, and its narrative reflects the
growing divide between the Jewish community and the early
Christian community. Thus, greater emphasis on the
distinction between Christianity and Judaism is found in
John’s Gospel.
Reflecting upon the destruction of the Temple of
Jerusalem (A.D. 70), John recalls Jesus’ cleansing of the
Temple and uses that story to interpret this later event. John
explains to his audience, an early Christian community, that
temple worship would no longer be necessary because it
was surpassed in the passion, death, and Resurrection of
Jesus. With greater frequency than the other Evangelists,
John intersperses post-Resurrection reflections of this
Christian community in his narrative.
After clearing the Temple of the merchants and the
moneychangers, John’s Gospel tells us that the people
asked for a sign of Jesus’ authority to do such an audacious
act. In response, Jesus predicted his death and
Resurrection. Throughout John’s Gospel, the language of
signs is distinctive. Jesus’ miracles are called signs, and the
people look to these signs for proof of his authority. Here we
learn that the sign par excellence will be Jesus’ passion,
death, and Resurrection.
During Lent we reflect upon the meaning of this sign
for us and for our world. We might take this opportunity to
consider the quality of our prayer and worship. In our
prayers we seek to deepen our relationship with the person
of Christ. In our worship with the community, we gather to
experience anew the passion, death, and Resurrection of
Jesus and its significance in our lives. Christ promises to be
present with us when we gather for prayer.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc luty:
„O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Ks. Kazimierza”
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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
Za † Stanisława i Felicję Chobinków i za † Janinę
Konieczną
Monday, March 5, 2018
7:00 pm
O rozpoznawanie Ducha Św. i Jego uwielbienie na
świecie
O nawrócenie wrogów Kościoła
Tuesday, March 6, 2018
7:00 pm
O wszelkie łaski potrzebne do zbawienia i
błogosławieństwo Boże dla chześniaków: Moniki, Magdy,
Dawida i Ani
O nawrócenie wrogów Kościoła
Wednesday, March 7, 2018
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże dla Pawła Gródkowskiego –
Od cioci Basi
O nawrócenie wrogów Kościoła
O łąskę zdrowia dla Eweliny po ciężkiej operacji
Friday, March 9, 2018
7:00 pm
Za † Krystynę Sobczyńską w 8 rocznicę śmierci – Od
syna z rodziną
Saturday, March 10, 2018 (Latin)
9:00 am
O łaskę wiary i opiekę Matki Bożej dla syna Michała
Sunday, March 11, 2018
9:00 am
For the parishioners
11:00 am
O błogosławieństwo Boże dla Pawła Gródkowskiego –
Od cioci Basi
O błogosławieństwo Boże dla rodziny – Od Ryszarda
Za † Kazimierę Ostrowską i zmarłych z rodziny – Od
syna Jerzego
Za † Stanisławę Podgórską w rocznicę śmierci
Za † Lucjana i dziadków Prusinowskich i Sanigórskich

