V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 18 MARCA 2018
Refren Psalmu:
Stwórz, o mój Boże, we mnie serce czyste
Rozważania Niedzielne

Uroczystość Św. Józefa, Oblubienica NMP

Obumieranie

Kult Św. Józefa jest ściśle związany z rolą
opiekuna, jaką odegrał przy narodzinach Jezusa,
Syna Bożego. W domu Św. Józefa i Maryji panował
wysoki poziom życia moralno-duchowego, którym
śiłą rzeczy on sam musiał się również odznaczać.
Dlatego Kościół, po Maryji, stawia go od początku
na czele wszystkich świętych. Wiele informacji o
kulcie Św. Józefa zawartych jest w encyklice Leona
XIII i Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II
Redemptoris custos. Dziś Św. Józef patronuje
Kościołowi, zakonom, niektórym państwom, jak:
Austrii, Czechom, Filipinom, Hiszpanii, Portugalii,
Peru i Kanadzie. Jest też patronem dobrej śmierci.

Jacques Fesch miał 27 lat, kiedy wykonano na nim
wyrok śmierci. Biorąc udział w napadzie na bank,
podczas strzelaniny zabił policjanta i zranił jednego
z przechodniów. Francuski sąd wymierzył mu
najsurowszą karę. W więziennej celi Fesch przeżył
głębokie nawrócenie. O swoim odkrywaniu
Chrystusa i wierze opowiedział w dzienniku, który
zaczął pisać na dwa miesiące przez śmiercią.
Dedykował go swojej siedmioletniej córce
Weronice. Kiedy związano mu ręce i wyprowadzono
z celi, by wykonać wyrok, poprosił o krucyfiks.
Długo całował swego Pana i wśród wielkiego
wzruszenia wszystkich świadków poszedł w
milczeniu na szafot. Ofiarował życie za nawrócenie
swojego ojca, za wszystkich, których kochał, oraz
za ofiary przestępstwa. Został stracony w dzień
wspomnienia św. Teresy z Lisieux.
Panie, tak bardzo nas kochasz, że ofiarowałeś
własne życie dla zbawienia świata. Nie ma nikogo,
o kim byś zapomniał, bo za każdego, nawet
największego grzesznika, przelałeś na krzyżu swoją
krew. Panie, dziękuję Ci za tę wielką miłość do
mnie.

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 11, 2018
Sunday Offerings:
Roof Replacement:

$ 1, 440
$ 1, 215

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

19 marca

Ogłoszenia / Announcements
Żyj Ewangelią lokalnie i globalnie
„Ważne jest, by w dalszym ciągu wspierać
ShareLife, by w ten sposób wyjść z pomocą do
osób zmarginalizowanych zarówno w lokalnych
wspólnotach jak i na całym świecie. Czasami efekty
są widoczne, a czasami nie, ale zawsze konkretnie
wpływają na życie tych, którym pomagamy.
Rozważ, proszę na modlitwie, w jaki sposób
możesz dziś wesprzeć ShareLife.”
– Kardynał Thomas Collins, Arcybiskup Toronto.
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife – Bóg
zapłać za Twoją hojność.
❖

Prosimy o dowolne datki pieniężne na zakup
kwiatów do Grobu Bożego. Ofiary można składać w
czasie kolekty bądź osobiście w zakrystii.
❖
23 marca w prawie 20 krajach na całym świecie
wyrusza Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK).
Również w Toronto mamy trasę EDK, która
prowadzi z kościoła św. Kazimierza w Toronto do
kościoła św. Eugeniusza de Mazenod w Brampton.
EDK to Droga Krzyżowa przeżywana indywidualnie
nocą, w milczeniu, w drodze - pokonując ponad
40km. Więcej informacji o tym jak się przygotować,
o idei EDK, trasach oraz rozważania do pobrania
na stronie www.edk.org.pl. Rozpoczęcie Drogi
Krzyżowej
Mszą
św.
z
końcowym
błogosławieństwem dla pielgrzymów. Dalsza część
indywidualnie.

5TH SUNDAY OF LENT, MARCH 18, 2018
Psalm Refrain:
Create in me a clean heart, O God.
Reflection .....
Today’s Gospel reading is taken from the Gospel of John.
We are reading much further into John’s Gospel than we
have for the past two weeks. Chapter 12 of John’s
Gospel is a preparation for the beginning of the passion
narrative to follow. Jesus has just raised Lazarus from the
dead—an important sign in John’s Gospel, which inspired
many people to believe in Jesus. This event also marks
the turning point in Jesus’ conflict with the Jewish
authorities. John’s Gospel tells us that the Sanhedrin met
after this event and made plans to kill Jesus. In the 12th
chapter of John’s Gospel, Jesus is anointed at Bethany
and enters Jerusalem in triumph. We again see evidence
of the significance of the raising of Lazarus to this event;
John reports that the crowds also gathered to see
Lazarus.
Following his triumphant entry into Jerusalem, Jesus
predicted his suffering, death, and Resurrection and
prepared his disciples to believe in the salvation that his
death would accomplish. Using the metaphor of the grain
of wheat, Jesus presented the idea that his dying would
be beneficial. He also taught that those who would be his
disciples must follow his example of sacrifice. This theme
will be repeated in John’s account of the Last Supper,
when Jesus washed the feet of his disciples as an
example of how they must serve one another.
The final section of today’s Gospel might be read as
John’s parallel to the agony in the garden. Unlike the
Synoptic Gospels, the Gospel of John does not record
Jesus’ anguished prayer in the garden of Gethsemane
before his arrest. Although comparable words are found
in today’s reading, Jesus gives a confident response to
the question he raises when asking God to save him from
his impending death. After announcing his conviction that
it is for this purpose that he came, a voice from heaven
speaks, as if in answer to Jesus’ prayer. This voice, like
the one heard at Jesus’ baptism and at Jesus’
Transfiguration—events reported in the Synoptic Gospels
but not in John’s Gospel—affirms that God welcomes the
sacrifice that Jesus will make on behalf of others. In
John’s Gospel, Jesus teaches that this voice was sent for
the sake of those who would believe in him.
In today’s Gospel, we also hear Jesus speak about the
cosmic framework against which we are to understand
his passion, death, and Resurrection. Through his death
and Resurrection, Jesus conquered Satan, the ruler of
this world. In this way the world is judged, but the
judgment is not condemnation. Instead, through Jesus’
dying and rising, salvation is brought to the world.

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 18, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Maria – Requested by the
Chau Family
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 † Józefa Mańka i zmarłych z rodziny Zamarlik
Za † Lucjana i dziadków Prusinowskich i Sanigórskich
Monday, March 19, 2018 (Latin)
7:00 pm
Za † Józefę i Stanisława Nieżałowskich – Od córki z rodziną
Wednesday, March 21, 2018
7:00 pm
Za † Franciszkę Gierczak w 1 rocznicę śmierci – Od rodziny
i przyjaciół
O Boże miłosierdzie dla † Krzysztofa
Friday, March 23, 2018
7:00 pm – Wolna
Saturday, March 24, 2018 (Latin)
9:00 am - Wolna
Sunday, March 25, 2018
9:00 am
Request to the Blessed Trinity to help solve a very important
matter
11:00 am
Za † Wandę Witiuk w 1 rocznicę śmierci – Od synów z
rodzinami
Za † rodziców Jana i Elżbietę oraz braci Jana i Eugeniusza
Iglar
Za † Lucjana i dziadków Prusinowskich i Sanigórskich
Za matki w błogosławionym stanie, w których jest życie, aby
nie pozwoliły zamordować życia, ale pozwoliły im przyjść na
świat tak jak one przyszły na świat, dzięki miłości ich matek,
oraz za szczęśliwe dzieciństwo nowonarodzonych dzieci –
Od Karola Ferko
Living the Gospel locally and around the world
“It is important that we continue to support the ShareLife appeal, to
provide for the needs of the marginalized both here in our
communities and around the world. Sometimes the results are
obvious and sometimes they’re invisible, but always they make a
tangible difference in the lives of the people we are helping. Please
prayerfully consider how you can be supportive today on ShareLife
Sunday.” —Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto.

Today is ShareLife Sunday. Thank you for your generosity.

