IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 11 MARCA 2018
Refren Psalmu:
Kościele święty, nie zapomnę ciebie
Rozważania Niedzielne

Ukryta wiara
Dramatycznie brzmią słowa Jezusa: „Kto nie wierzy,
już został osądzony” (J 3, 18). Czy to oznacza, że
ktoś deklarujący się jako niewierzący nie powinien
liczyć na Boże miłosierdzie? Czy musimy pogodzić
się z tym, że ktoś z naszych przyjaciół, rodziców,
dzieci nie znajdzie po śmierci miejsca w królestwie
Bożym? Mądry poeta ks. Jan Twardowski zalecał,
by wsłuchać się w słowa modlitwy eucharystycznej.
Kapłan prosi Boga podczas Mszy św.: „Pamiętaj,
Panie, o tych, których wiarę jedynie Ty znałeś”. To
znaczy, że powinniśmy mieć nadzieję, iż jest wiara
w sercu człowieka, którą zna Bóg, choć my dostrzec
jej nie umiemy.
Panie Jezu, proszę Cię za osoby będące daleko od
Ciebie. Za tych, którzy Ciebie wciąż szukają. Za
zbuntowanych i błąkających się po duchowych
bezdrożach. Wyjdź na rozstaje ich dróg, by znaleźli
dom w Twoich Boskich ramionach. Bądź, proszę,
przewodnikiem również na mojej drodze.

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
March 4, 2018
Sunday Offerings:
Renovation Fund:
Roof Replacement:

$ 1, 685
$ 1, 885
$ 3, 565

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

Ogłoszenia / Announcements
Podziękowanie
Członkom Żywego Różańca i parafianom składam
serdeczne „Bóg zapłać” za stworzenie wspaniałej
atmosfery dla przeżycia uroczystości ku czci Św.
Kazimierza. Osobiście dziękuję wszystkim i
każdemu z osobna za szczere, płynące z serca
życzenia imieninowe oraz towarzyszące im
prezenty.
❖
Żyj Ewangelią wspierając ShareLife
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. W najbliższą niedzielę odbędzie się pierwsza
zbiórka na ShareLife. W tym tygodniu zastanów się na
ile jesteś w stanie „Żyć Ewangelią" za pośrednictwem
katolickich agencji i podejmij decyzję, by wesprzeć
kampanię parafialną ShareLife. Najbliższa niedziela 18
marca jest niedzielą ShareLife. Bądź hojny.
❖
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.
❖
Hurting as a result of an abortion? Healing is possible.
Project Rachel: Post-abortion healing and reconciliation.
Take the first step — call us 416 629 8264 or e-mail
ProjectRachel@StMarysRefuge.org
Private and confidential. Next retreat date for women
May 4—6, 2018.
❖
Senior Men’s High School Retreat (grades 11 & 12)
on Saturday, March 17, 2018
The Office of Vocations invites young men in grades 11
and 12 to a day retreat at St. Augustine’s Seminary,
Toronto, on Saturday, March 17 from 9:00 a.m. to 5 p.m.
The day provides time to pray, interact & socialize with
other young Catholic men. Seminarians will offer
reflections on practical aspects of faith. Registration for
this
retreat
is
to
be
done
online
at:
www.vocationstoronto.ca. For more information please
call the Office of Vocations at: 416-968-0997 or email:
vocations@archtoronto.org.

4TH SUNDAY OF LENT, MARCH 11, 2018
Psalm Refrain:
Let my tongue cling to my mouth if I do not remember you!
Reflection .....
The fourth Sunday of Lent is sometimes called
Laetare Sunday. Laetare is a Latin word that means
“rejoice.” Traditionally, Sundays are named after the
first word of the liturgy’s opening antiphon. On this
Sunday, the antiphon is taken from the book of the
prophet Isaiah (Isaiah 66:10-11). Even as we observe
our Lenten sacrifices, we rejoice in anticipation of the
joy that will be ours at Easter.
Today’s Gospel reading is taken from John’s
Gospel. It consists of two parts. The first part is the
final sentence of Jesus’ reply to Nicodemus, the
Pharisee who approached Jesus at night. Nicodemus
acknowledged Jesus as someone who had come from
God and seemed to want to be a follower of Jesus.
Jesus greeted Nicodemus with the observation that
one must be born from above to see the Kingdom of
God. The dialogue between Jesus and Nicodemus
that followed was about the meaning of this phrase.
Nicodemus misunderstood Jesus at every point, but
there was no animosity in the questions he posed to
Jesus.
In the part of the conversation with Nicodemus
in today’s Gospel, Jesus referred to an incident
reported in the Old Testament. When the Israelites
grumbled against the Lord during their sojourn in the
desert, God sent venomous serpents to punish them
for their complaints. The Israelites repented and asked
Moses to pray for them. The Lord heard Moses’ prayer
and instructed him to make a bronze serpent and
mount it on a pole. All who had been bitten by a
serpent and then looked upon the bronze serpent were
cured. By recalling this story, Jesus alludes to the
salvation that would be accomplished through his
death and Resurrection.
The second part of today’s Gospel is a
theological reflection on Jesus’ words to Nicodemus.
The Gospel of John is known for this kind of reflection
offered within the narrative. The words of the
Evangelist are in continuity with the words of the
prologue to John’s Gospel. In these reflections, John
elaborates on a number of themes that are found in his
Gospel: light and darkness, belief and unbelief, good
and evil, salvation and condemnation.
In John’s reflection, we find an observation
about human sinfulness. Jesus is the light that has
come into the world, but people preferred the
darkness. We wish to keep our sins hidden, even from
God. Jesus has come into the world to reveal our sins
so that they may be forgiven. This is the Good News; it
is the reason for our rejoicing in this season of Lent
and throughout our lives.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc luty:
„O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki
Bożej dla Ks. Kazimierza”

❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

❖
❖
❖
❖
❖
❖

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
Wednesday, March 14, 2018
7:00 pm - Wolna
Friday, March 16, 2018
7:00 pm
O szczęśliwą operację dla pewnej osoby
Saturday, March 17, 2018 (Latin)
9:00 am - Wolna
Sunday, March 18, 2018
9:00 am
For the parishioners
11:00 am
Dziękczynna i o dalsze błogosławieństwa dla mamy w 90
rocznicę urodzin – Od córek
Za † Kazimierę Ostrowską i zmarłych z rodziny – Od
syna Jerzego
Za † Eugeniusza Dec oraz Józefę i Stanisława Poterek –
Od Barbary
Za † Roberta Pryszcza – Od córki Teresy
Za † Lucjana i dziadków Prusinowskich i Sanigórskich
Dzień Spowiedzi Św.: 14 marca o godz. 10:00am12:00pm i od 5:00pm-6:45 pm.
Lenten Day of Confessions: March 14 from 10:00am12:00pm and again from 5:00pm-6:45pm.
Living the Gospel by supporting ShareLife
How do we “Live the Gospel” toward others when our
daily lives are so busy? For some it's volunteering at a
soup kitchen, or it may be caring for an elderly relative. If
we do not have the time to actively participate, we can
support the many ShareLife-funded agencies within our
community that bring the hands of Christ to those in
need. Next Sunday is the first ShareLife collection. Over
the next week, reflect on your ability to help “Live the
Gospel” through Catholic agencies and make a decision
to support our ShareLife parish campaign. Next Sunday,
March 18 is ShareLife Sunday. Please give generously.

