VII NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 LUTEGO 2019
Refren Psalmu:
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Rozważania Niedzielne

Ogłoszenia / Announcements
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i
pierwsza sobota miesiąca. Zapraszamy na
nabożeństwa
odpowiednio:
w
piątek
do
Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 7:00 pm
oraz w sobotę na całodzienną adorację
Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o godz.
9:00 am do 4:00 pm.
❖

Reakcja na zło
Jaką postawę ma zająć chrześcijanin wobec zła,
jakiego doświadcza? Nie może to być ani
odpłacanie tym samym, ani ucieczka, która może
być zdradą dobra. Postawa chrześcijanina wobec
zła wypływa z przylgnięcia do Boga, od którego
pochodzi samo dobro. Aby za radą św. Pawła nie
dać się zwyciężać złu, lecz je dobrem zwyciężać
(por. Rz 12, 21), muszę tkwić mocno w dobru.
Reakcją na doznaną krzywdę nie może być utrata
kontroli nad sobą, nienawiść do krzywdziciela.
Dzieci naśladują rodziców, a chrześcijanin
naśladuje
Ojca,
który
jest
łaskawy
dla
niewdzięcznych i złych. Miłość wobec wszystkich,
również nieprzyjaciół, przygotowuje miejsce dla
sprawiedliwości.
Pozwól mi, Boże, zrozumieć Twoją bezwarunkową
miłość do każdego człowieka i daj mi siły do
naśladowania Ciebie wobec tych, których napotkam
na mojej drodze.

Your gift to God and our Parish
February 17, 2019
Sunday Offerings:
Church Heating Collection:

$ 1, 540
$ 1, 085

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

Zaświadczenia podatkowe za rok 2018 są do
odebrania w salce obok zakrystii. Dziękujemy.
❖

Income tax receipts for 2018 are available in the
classroom beside the sacristy. Thank you very
much for supporting our church.
❖

Żyj Ewangelią na wiele sposobów
Możesz nie zdawać sobie sprawy z działania
Twoich donacji na ShareLife. Twoja hojność
wspiera ponad 40 agencji, które pomagają tysiącom
ludzi w Twoim środowisku i poza nim. Od
poradnictwa dla osób cierpiących na depresję, po
posiłek dla kogoś, kto nie ma nic do jedzenia, po
wsparcie młodej matki, która próbuje ukończyć
szkołę średnią – zmieniasz życie tych, którzy
zwracają się do agencji ShareLife o pomoc. U
progu Parafialnej Kampanii ShareLife, dziękuję za
Twoje nieprzerwane wsparcie!
❖

Come & See Weekend – March 15 – 17, 2019
Come and See Weekend – Friday, March 15
(begins at 7:00 p.m.) to Sunday, March 17 (ends
at 1:30 p.m.), at St. Augustine’s Seminary:
Inviting single Catholic men 17 years and older, to
cultivate a deeper prayer life and relationship with
Jesus Christ; leading to a better discernment of
God’s call for their lives. Time for prayer, reflection
and information on the process of becoming one of
Christ’s disciples as 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.

7TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, FEBRUARY 24, 2019
Psalm Refrain:
The Lord is merciful and gracious
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
Today's gospel reading is a continuation of
the teaching that began in last Sunday's gospel.
We continue to hear Jesus' Sermon on the Plain.
Recall that in Luke's Gospel, this teaching is
addressed to Jesus' disciples. This is in contrast
to the parallel found in Matthew's Gospel, the
Sermon on the Mount, in which Jesus' words are
addressed to both the disciples and to the
crowds.
These words from Jesus' teaching are
familiar to us. They constitute the crux and the
challenge of what it means to be a disciple: Love
your enemies, turn the other cheek, give to those
who ask, do unto others, lend without expecting
repayment, judge not lest you be judged.
There are several similarities between Luke's and
Matthew's report of Jesus' great teaching. Both
begin with the Beatitudes. Matthew includes
nearly all the content that Luke does; the Sermon
on the Mount in Matthew's Gospel is longer than
Luke's Sermon on the Plain. There are, however,
differences in language and nuance. For
example, Matthew presents this portion of the
teaching as a contrast between Jesus' teaching
and the teachings of the law and the prophets.
This is in keeping with Matthew's concern to
address his predominantly Jewish audience. It is
likely that Luke omits this contrast because it was
unnecessary for the Gentile believers for whom
Luke is writing.
Another point of contrast between Matthew
and Luke's presentation is the terminology. In
Luke, Jesus contrasts the behavior of his
followers with the behavior of “sinners.” In
Matthew, Jesus contrasts the behavior desired
with the behavior of tax collectors and Gentiles.
Matthew concludes the teaching about love of
enemies with the admonition to be perfect as God
is perfect; Luke concludes by emphasizing God's
mercy.
In both Gospels, Jesus' words challenge
those who would follow him to be more like God.
God loves us beyond our expectations, beyond
anything we can possibly imagine. In response to
God's love, we are to love as God loves, beyond
expectations and with a depth beyond imagining.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc luty:

„O Bożą opiekę i łaskę zdrowia dla chorych”
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Sunday, February 24, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of † Stefania Bożek –
Requested by the Bożek family
For a safe trip to and return from Poland for Danuta,
Krzysztof and Benjamin – Requested by Grandma
11:00 am
Za † Kazimierę Ostrowską – Od syna Jerzego
Za † Aleksandra, Mieczysława i Henrykę Michaluk – Od
siostry z rodziną
Za † Jana Hołówko – Od Agnieszki
Za † Józefa, Franciszkę i Romana Horodejczuk – Od
rodziny
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Grzegorza
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Kazimierza
Sibiga z okazji rocznicy urodzin oraz o opiekę Matki
Bożej ma kolejne lata życia
Wednesday, February 27, 2019
7:00 pm
Za † Edwarda Nietrzpiela
Za † syna Roberta w 16 rocznicę śmierci – Od ojca
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Marianny
Friday, March 1, 2019
7:00 pm
W intencji Zofii i Andrzeja Bacci z prośbą o opiekę i
błogosławieństwo Boże
Za dusze w czyśćcu cierpiące z rodziny Rusieckich
Saturday, March 2, 2019
9:00 am
O łaskę i dary Ducha Świętego dla wszystkich osób
konsekrowanych w Kościele Rzymskokatolickim – Od
Rodziny Żywego Różańca
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Tomasza
Sunday, March 3, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of † Elizabeth Podolska –
Requested by the Antkowski Family
11:00 am
Za podległych żołnierzy wyklętych – Intencja Klubu Gazety
Polskiej Toronto GTA
Za † rodziców Danutę i Henryka Szefel – Od syna z rodziną
Za † Jana Łabuzińskiego i Mariusza Filipczuk – Od rodziny
Tyzler
Za † Elżbietę Podolską – Od Hanny Łukasiewicz
Za † rodziców Jana i Elżbietę oraz braci Jana i Eugeniusza
Iglar
Za † Kazimierza Łapuche – Od wnuczki Danuty z mężem
O błogosławieństwo Boże dla osób z parafii pomagających
Jadwidze Laskowskiej

