III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 24 MARCA 2019
Refren Psalmu:
Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia
Rozważania Niedzielne

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
25 marca

Wezwani do nawrócenia
Wszyscy jesteśmy grzesznikami potrzebującymi
miłosiernej miłości, która wydobędzie spod grzechu
prawdę o dobru stworzenia i piękno powołania do
wieczności. Tylko w świetle miłości Pasterza, który
szuka każdej zagubionej owcy, mogę odkryć
prawdę o sobie samym. Natomiast szukanie
własnej wartości przez porównywanie się z innymi
jest niebezpieczne. Bo albo prowadzi do
wywyższania się lub pogardzania innymi („nie
jestem taki zły jak inni”), albo odbiera wiarę w siebie
(„do niczego się nie nadaję”). Patrzenie na siebie w
świetle Bożej miłości to wezwanie do osobistego
nawrócenia. Przede wszystkim do zmiany myślenia,
a potem do trudu przynoszenia dobrych owoców.
Stając przed Bogiem jako grzesznik, nigdy nie
utracę nadziei.

Powstanie tej uroczystośco łączy się z refleksją
nad historią zbawienia w czasach chrześcijańskich.
Wiele mówiącym faktem może być zbudowana w IV
wieku w Nazaerecie bazylika Zwiastowania.
Powstaje pytanie dlaczego uroczystość ta jest
obchodzona 25 marca? Odpowiedź na to pytanie
wynika z ustalenia daty uroczystości Bożego
Narodzenia. Skoro uroczystość Bożego Narodzenia
obchodzimy
25
grudnia,
to
z
„obliczenia
biologicznego” wynika, że Zwiastowanie Pańskie ma
być obchodzone 25 marca. Liturguia Mszy Św. w tym
dniu uwydatnia rolę Maryji w narodzeniu Syna Bożego
poprzez noszenie Go z miłością w niepokalanym
łonie.
W poniedziałek 25 marca, o godzinie 7 pm, zostanie
odprawiona Msza Św. w języku łacińskim
(nadzwyczajny ryt rzymski). Zapraszamy.

Ogłoszenia / Announcements

Obym potrafił, Panie, w darze każdego dnia patrzeć
na siebie w świetle – objawionej w Chrystusie –
Twojej miłości, która zaprasza mnie do nawrócenia.

W następną niedzielę 31 marca po Mszy Św. o
godzinie 11:00, krąg Starszoharcerski „Młoda Polska”
zaprasza na pierogi, kluski śląskie, ciasto i kawę.
Serdecznie zapraszamy! Czuwaj.

Nabożeństwa Wielkopostne:

Zapisy dzieci, które chcą brać udział w przedstawieniu
Wielkanocnym będą dzisiaj po Mszy Św. w Sali obok
zakrystii u Pani Lucyny.

❖

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 17, 2019
Sunday Offerings:

$ 1, 710

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

❖

Jak „Żyć Ewangelią” kiedy człowiek jest tak
zajęty?
Wiele osób pomaga potrzebującym angażując się
społecznie w jednej z lokalnych organizacji. Ale jeśli
czas Ci na to nie pozwala możesz nadal odgrywać
ważną rolę w swoim środowisku wspierając agencje
finansowane przez ShareLife. Następna niedziela jest
pierwszą niedzielą ShareLife. W najbliższym tygodniu
pomyśl nad umiejętnością „Życia Ewangelią” poprzez
złożenie ofiary na ShareLife w swojej parafii.
Najbliższa niedziela 31 marca jest niedzielą
ShareLife.

3RD SUNDAY OF LENT, MARCH 24, 2019
Psalm Refrain:
The Lord is merciful and gracious
Reflection .....
Now into the third week of the Season of Lent,
our Sunday Gospel prepares us to hear Lent's call
to conversion and repentance. Today's reading is
found in the chapters of Luke's Gospel that describe
Jesus' journey to Jerusalem. During this journey,
Jesus teaches and heals. He must also respond to
those who question and challenge his authority and
actions. There is no parallel in Mark's or Matthew's
Gospels for today's reading from Luke. While Mark
and Matthew describe an incident in which Jesus
curses the fig tree, today's reading makes the
barren fig tree the subject of a parable.
Luke tells us that some among the crowds
report to Jesus a massacre of Galileans by Pilate.
The intention of the crowd seems to be to ask Jesus
to explain why these people suffered. It was
commonplace to render people's suffering as
evidence of their sinfulness. Jesus challenges this
interpretation. Those who were massacred were no
more or less sinful than the ones who report the
situation to Jesus. Jesus replies that even a fatal
accident, a natural disaster, ought not to be
interpreted as punishment for sin.
Jesus' words at first appear to have a fire-andbrimstone quality. Jesus says in essence, “Repent
or perish as these people did; all are sinful before
God and deserving of God's punishment.” The tone
changes, however, in the parable that follows. The
parable of the barren fig tree contrasts the patience
and hopefulness of the gardener with the practicality
of the property owner. When told to cut down the fig
tree because it is not producing fruit, the gardener
counsels patience. If properly tended, the barren fig
tree may yet bear fruit.
Throughout his journey to Jerusalem, Jesus
has been teaching about the Kingdom of God. In
this parable, we find an image of God's patience
and hopefulness as he prepares his Kingdom. God
calls us to repent, and it is within his power to
punish us for our failure to turn from our sinfulness.
And yet God is merciful. He delays punishment and
tends to us so that we may yet bear the fruit he
desires from us.
This, then, is our reason for hope: Not only
does God refuse to abandon us, he chooses to
attend to us even when we show no evidence of his
efforts. Next week's Gospel will give an even clearer
picture of the kind of mercy that God shows to us.

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 24, 2019
9:00 am
For the repose of the souls of † Rozalia and Adam
Borkowscy
For the repose of the soul of † John Baotixca Vu –
Requested by the Dang Family
11:00 am
Za † Edwarda Nietrzpiela
Za † Eugeniusza Deca oraz Józefę i Stanisława Poterek
Za † Józefa Hryciuk – Od syna
Za † Antoninę w rocznicę śmierci
Za † Jana Żaczek w rocznicę śmierci i za † Zofię Bajak –
Od córek z rodzinami
O szczęśliwą podróż i pobyt w Polsce dla Zofii
Monday, March 25, 2019 (Latin)
7:00 pm
O potrzebne łaski dla Vasco Garcia
Wednesday, March 27, 2019
7:00 pm
Za † Elżbietę Podolską – Od rodziny Bałdyga
Za † Helen i Józefa Knutel – Od syna z rodziną
Friday, March 29, 2019
7:00 pm
Za † Marię – Od syna
Saturday, March 30, 2019 (Latin)
9:00 am
O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Rafała w dniu
jego urodzin – Od rodziców
Sunday, March 31, 2019
9:00 am
For the repose of the souls of † Luigi and Anna Bertola
11:00 am
Za † Alinę Nowosad – Od Ireny
Za † Franciszka – Od bratanicy
Za † Leszka Marczewskiego – Od Ireny Nycz
O Boże błogosławieństwo dla Kamila i Franka – Od
rodziców
O opiekę Bożą i łaskę zdrowia dla Józefa Jaworskiego –
Od Teresy
How can you “Live the Gospel” when life is so busy?
Many people help those in need by volunteering at a local
organization. But if your schedule doesn't allow for it, you
can still make a huge impact in your community by
supporting ShareLife-funded agencies. Next Sunday is the
first ShareLife collection. Over the next week, please reflect
on your ability to “Live the Gospel” by making a sacrificial gift
to our parish ShareLife campaign. Next Sunday, March 31
is ShareLife Sunday. Please give generously.

