II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17 MARCA 2019
Refren Psalmu:
Pan moim światłem i zbawieniem moim
Rozważania Niedzielne

Przebywanie z Bogiem
Bóg nie zapomina o mnie, dlatego codziennie
wzywa do dialogu modlitwy. Chce, by to spotkanie
było ubogacające i umacniające. Modlitwa jest
spotkaniem z Bogiem, w którym lepiej Go poznaję,
a On wskazuje mi, jak mam żyć, i daje niezbędne
ku temu łaski. Najpierw potrzebuję jasnej
świadomości, że przebywam przed żywym,
prawdziwym Bogiem. On ciągle to potwierdza, choć
nie mogę Go zobaczyć oczami, tak jak apostołowie
na górze. Jednocześnie muszę nadstawić uszu:
Bóg mi przypomina, że Jezus jest prawdziwym
Bogiem, Jego Jedynym Synem. Istotą mojego bycia
chrześcijaninem jest ufne posłuszeństwo Jezusowi.
Miłość
skraca
drogę
od
słuchania
do
posłuszeństwa.
Przemień, Panie, moje serce, aby zawsze Ciebie
szukało i umacniało się Twoją obecnością, wtedy
łatwiej będzie mi zobaczyć, że droga posłuszeństwa
wiedzie do zmartwychwstania.

Uroczystość Św. Józefa, Oblubienica NMP
19 marca
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.
W wtorek 19 marca, o godzinie 7 pm, zostanie
odprawiona Msza Św. ku czci św. Józefa w języku
łacińskim (nadzwyczajny ryt rzymski). Zapraszamy.

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.

Your gift to God and our Parish
March 10, 2019
Sunday Offerings:

$ 1, 230

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

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.
❖

Związek Narodowy Polski - Gmina 1 A oraz Klub
Gazety Polskiej Toronto GTA zapraszają na
wyjątkowy program słowno-muzyczny, p.t. „Oby
imię po nas pozostało...” który odbędzie się w sali
parafialnej kościoła Św. Teresy w Toronto, 24
marca 2019 o godzinie 1:45 pm.

2ND SUNDAY OF LENT, MARCH 17, 2019
Psalm Refrain:
The Lord is my light and my salvation.
In his Transfiguration, we see an anticipation of the
glory of Jesus' Resurrection. In each of the reports of the
Transfiguration, the disciples keep secret what they have
seen. Not until they also witness his Passion and death
will the disciples understand Jesus' Transfiguration. We
hear this 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.

Reflection .....
On the second Sunday of Lent, we move from Jesus'
retreat to the desert and temptation by the devil to the
glory shown in Jesus' Transfiguration. On the first
Sunday of Lent, our Gospel always tells the story of
Jesus' temptation in the desert. On the second Sunday,
we always hear the story of Jesus' Transfiguration.
The report of Jesus' Transfiguration is found in each
of the Synoptic Gospels—Matthew, Mark, and Luke. The
context for Luke's Transfiguration story is similar to that
found in both Matthew and Mark. The Transfiguration
occurs after Peter's confession that Jesus is the Messiah
and Jesus' prediction about his Passion. After the
prediction there is a discussion of the cost of discipleship
in each of these Gospels. The placement of the
Transfiguration story close to Peter's confession and
Jesus' prediction encourages us to examine the
Transfiguration in the larger context of the Paschal
Mystery.
The Transfiguration occurs on a mountain in the
presence of just three of Jesus' disciples—Peter, James
and John. These are among the first disciples that Jesus
called in Luke's Gospel. We recently heard this Gospel at
Mass, on the fifth Sunday in Ordinary Time. Only Luke's
Gospel, which often describes Jesus at prayer, indicates
that Jesus is praying as his appearance changes to
bright white. Luke indicates that the three disciples were
sleeping while Jesus prayed. They will be sleeping again
as Jesus prays in the Garden of Gethsemane before his
Passion and death.
As they awake, Peter and the disciples see Jesus
Transfigured and Elijah and Moses present with Jesus.
Elijah and Moses, both significant figures in the history of
Israel, represent Jesus' continuity with the Law and the
Prophets. In Matthew's and Mark's Gospels, there is
reference to conversation among Jesus, Elijah, and
Moses, but only Luke's Gospel explains that this
conversation is about Jesus' later accomplishments in
Jerusalem. Luke describes this as his exodus, connecting
Jesus' Passion, death, and Resurrection with the Israel's
Exodus from Egypt.
On witnessing Jesus' Transfiguration and seeing
Jesus with Elijah and Moses, Peter offers to construct
three tents for them. Having just awoken, perhaps Peter's
offer was made in confusion. We also notice that Peter
reverted from his earlier confession that Jesus is the
Messiah, calling Jesus “master” instead. As if in reply to
Peter's confusion, a voice from heaven speaks, affirming
Jesus as God's Son and commanding that the disciples
listen to him. This voice from heaven recalls the voice
that was heard at Jesus' baptism which, in Luke's
Gospel, spoke directly to Jesus as God's Son.

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 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
Za † Elżbietę Podolską
Tuesday, March 19, 2019 (Latin)
Za † Józefę i Stanisława Nieżałowskich – Od córki z
rodziną
Za † Józefa Pytel – Od córki
Wednesday, March 20, 2019
7:00 pm
O szybki powrót do zdrowia Piotra – Od rodziny Góral
Za † Krzysztofa – o zbawienie jego duszy
Za † Józefa Zasika – Od syna Andrzeja
Friday, March 22, 2019
7:00 pm
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
Zbigniewa – Od rodziny
Za † Teresę, Feliksa i Pawła
Saturday, March 23, 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
Za † ks. Rafała Morawina – Od rodziny Antkowskich
Sunday, March 24, 2019
9:00 am
For the repose of the souls of † Rozalia and Adam
Borleowscy
11:00 am
Za † Edwarda Nietrzpiela
Za † Eugeniusza Deca oraz Józefę i Stanisława Poterek
Za † Józefa Hryciuk – Od syna
O szczęśliwą podróż i pobyt w Polsce dla Zofii

