I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10 MARCA 2019
Refren Psalmu:
Bądź ze mną, Panie, w moim utrapieniu
Rozważania Niedzielne

Ogłoszenia / Announcements
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.
❖

Kuszenie Jezusa i nas
Na pustyni diabeł kwestionował, że Jezus jest
Synem Bożym, odwodził Go od misji powierzonej
Mu przez Ojca. Pokusa to czas decyzji i wyboru,
komu chcę oddać swoje serce, komu oddać pokłon.
To także znak, że jestem na drodze zbawienia, bo
bez walki nie można wejść do królestwa Bożego.
Pokusa jeszcze nie jest grzechem, jednak dialog z
pokusą jest już wystawianiem Boga na próbę.
Wezwanie Ducha Świętego, Obrońcy, jest wejściem
w moc pozwalającą odeprzeć kłamstwo i ułudę
diabła. Jest ponowieniem zaufania Bogu i
umocnieniem przekonania, że mój Bóg jest
zwycięzcą.
Pozwól mi, Panie, doświadczyć czasu pustyni,
gdzie przemawiasz do mego serca. Nie dozwól mi
jednak ulec pokusie, bym mógł współpracować z
Tobą i wejść do Twojego królestwa.
Praying with the Church
The Pope’s Prayer Intention
Evangelization:
That
Christian
communities,
especially those who are persecuted, fell that they
are close to Christ and have their rights respected.

Your gift to God and our Parish
March 3, 2019
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 375
$ 1, 745

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

Puszki na drobne pieniążki będą rozdzielane w
końcu kościoła. Zaopatrzmy się w nie, a uzbierane
drobne przeznaczymy na organizacje Pro-Life.
❖

Koncert Muzyki Pasyjnej
Zapraszamy na Koncert Muzyki Pasyjnej w
wykonaniu
Chóru
Kameralnego
Zachodniopomorskiego
Uniwersytetu
Technologicznego w Szczecinie, w niedzielę 31
marca o godz. 20:00 w parafii św. Kazimierza.
Wstęp wolny.
❖

John Paul II Day – Flag Raising Ceremony
Sunday, March 31, 2019
Nathan Phillips Square
Toronto City Hall
2:00 pm
For more information, contact: Chris KorwinKuczynski, Chair of Toronto-Warsaw Friendship
Committee: 416-845-5777
❖
Come & See Weekend – March 15 – 17, 2019
The Office of Vocations invites single Catholic men 17
years and older, to attend a Come & See Weekend from
Friday, March 15 (begins at 7:00 p.m.) to Sunday, March
17 (ends at 1:30 p.m.), at St. Augustine’s Seminary. The
weekend offers time for prayer, reflection and information
on the process of becoming 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.
❖
Żyj Ewangelią wspierając agencje ShareLife
„U progu kampanii ShareLife jesteśmy zachęceni, by żyć
Ewangelią we wszystkim co robimy. Jak to pokazać w
naszym środowisku? Życie Ewangelią może oznaczać
pomoc
samotnym
matkom
w
opiece
nad
nowonarodzonymi dziećmi, dyspozycyjność dla rodzin
borykających się z problemami lub przyjmowanie rodzin
uchodźców w środowisku, gdzie żyjemy. W ciągu 43 lat,
niezliczona liczba osób doświadczyła opieki naszych
agencji. Wesprzyj coroczną archidiecezjalną kampanię w
okresie Wielkiego Postu!” – Kardynał Thomas Collins
31 marca przypada niedziela ShareLife

1ST SUNDAY OF LENT, MARCH 10, 2019
Psalm Refrain:
Be with me, Lord, when I am in trouble.
Reflection .....
In each of the three Synoptic Gospels, after his
baptism, Jesus is reported to have spent forty days
in the desert, fasting and praying. In Luke and in
Matthew, the devil presents three temptations to
Jesus. The devil tempts Jesus to use his power to
appease his hunger, he offers Jesus all the
kingdoms of the world if Jesus will worship him, and
he tempts Jesus to put God's promise of protection
to the test. In each case, Jesus resists, citing words
from Scripture to rebuke the devil's temptation.
Each temptation that Jesus faces offers insight into
the spirituality we hope to develop as we keep the
forty days of the Season of Lent. We can trust God
to provide for our material needs. We worship God
because God alone has dominion over us and our
world. We can trust God to be faithful to his
promises. Jesus' rejection of the devil's temptations
shows that he will not put God to the test.
Grounding himself on the Word and authority of
Scripture, Jesus rebukes the devil by his confidence
in God's protection and faithfulness.
This Gospel highlights for us one of the central
themes of the Season of Lent. We are dependent
upon God for all that we have and all that we are.
Anything that leads us to reject this dependency or
to distrust its sufficiency, is a temptation from the
devil.
Luke ends his report of Jesus' temptation in the
desert by noting that the devil departs for a time.
The implication is that the devil will return. Jesus
knows that he will be tempted again in the Garden
of Gethsemane. The depth of Jesus' trust in God is
shown most fully when Jesus rejects the temptation
to turn away from the task God has given to him.
Jesus' final rebuke of the devil is his sacrifice on the
Cross.
Jesus' responses to the temptations of the devil
teach us how we can respond to temptation. As we
start our journey through Lent, this Sunday's Gospel
calls 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,
and God alone is God.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc marzec:
„O łaskę i dary Ducha Świętego dla wszystkich osób
konsekrowanych w Kościele Rzymskokatolickim”
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Sunday, March 10, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of † Carlos Reyes –
Requested by daughter and family
11:00 am
Za † rodziców Marię i Aleksandra Michaluk – Od
córki z rodziną
Za † Michała Pawluk
Za † Stanisławę i Aleksandra Podgórskich
Za † Felicję i Stanisława Chabinka – od córki z
rodziną oraz za † Janinę Komeczną – Od rodziny
Chabinków
Za † Krystynę Sobczynską – Od syna z rodziną
Za † Elżbietę Podolską
Wednesday, March 13, 2019
7:00 pm
W intencji Bogu wiadomej
O Bożą opiekę dla Krystyny i jej rodziny
Friday, March 15, 2019
7:00 pm
Dziękczynna do Boga Ojca
Za † Helenę Kurosad w 30 dzień po śmierci – Od
rodziny Żuk
Saturday, March 16, 2019 (Latin)
9:00 am
Dziękczynna za wszystkie otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na
dalsze lata – Od Janiny Wiktorko
Sunday, March 17, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of † Maria Chau –
Requested by the Dang Family
11:00 am
Za † Jana Iskra – Od Teresy i Piotra Sajda
Za † Mirosława Pahulaka – od brata Józefa
Za † Józefa Drwięga – Od córek Eli i Czesławy

