VIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 3 MARCA 2019
Refren Psalmu:
Dobrze jest śpiewać Tobie, Panie Boże
Rozważania Niedzielne

Wielki Post - Środa Popielcowa

Jedyny Nauczyciel
Jezus jest moim nauczycielem. Przemawia do mnie
w swojej szkole miłości słowem prostym, które
przekonująco apeluje do mojego życia, i czynem
skutecznym, który daje mi poznać Jego moc. Mam
w tej szkole zdobywać mądrość życia i postępować
w miłości. A przez to samemu stawać się
nauczycielem. To z kolei nakazuje mi zachować
pokorę i czuwać. Pokora potrzebna jest po to, aby
twardo stąpać po ziemi, w świadomości, że zanim
jako nauczyciel wezmę się do napominania
grzesznych
i
pouczania
nieumiejętnych,
powinienem dostrzec własne słabości. Czuwanie
natomiast jest po to, aby nie obierać sobie w życiu
fałszywych nauczycieli, nie patrzeć bezkrytycznie
na rzeczywistość przez medialne okulary. Jeśli
każdego dnia będę konfrontował swoje wybory z
jedynym Nauczycielem, wówczas będę gromadził w
sercu skarby, które pomogą mi budować autorytet i
spełniać misję nauczyciela.
Jezu, Ty jesteś cierpliwym nauczycielem, który uczy
mnie mądrości. Daj mi, proszę, pokorne i czuwające
serce, aby przebywała w nim Twoja mądrość i
wydawała dobre owoce.

Your gift to God and our Parish
February 24, 2019
Sunday Offerings:

$ 1, 440

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

Środa
Popielcowa
rozpoczyna
okres
czterdziestodniowego
przygotowania
do
największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt
Paschalnych. Wielki Post, bo tak nazywa się ten
okres, trwa do początku liturgii Mszy Wieczerzy
Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.
W Środę Popielcową - zgodnie z kanonami
1251-1252 Kodeksu Prawa Kanonicznego obowiązuje
wstrzemięźliwość
od
pokarmów
mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w
tym tylko jeden - do syta). Prawem o
wstrzemięźliwości są związani wszyscy powyżej 14
roku życia, a prawem o poście - osoby pełnoletnie
do rozpoczęcia 60 roku życia. Postarajmy się jak
najliczniej zgromadzić się na Mszy Św. o godz.
7:00 pm w Środę Popielcową, aby w ten sposób
rozpocząć w swoim życiu duchowym wzmożoną
pracę nad sobą, zmierzającą do nawrócenia i
zbliżenia się do Boga miłosiernego.
W owocnym przeżyciu okresu Wielkiego Postu
pomoże nam uczestnictwo w nabożeństwach
wielkopostnych: Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Ogłoszenia / Announcements
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.
❖

Come & See Weekend
March 15 - 17, 2019 at St. Augustine’s Seminary
The Office of Vocations will be hosting a Come & See
Weekend for men 17 years and older at St.
Augustine’s Seminary from Friday, March 15 (7 p.m.)
to Sunday, March 17 (1:30 p.m.). The weekend offers
a way for men to discern a possible call to priesthood
at our seminary. Registration can be done online at
www.vocationstoronto.ca. For more information,
please call us at 416-968-0997 or email
vocations@archtoronto.org.
Visit
http://bit.ly/ComeandSeeMarch2019.

8TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, MARCH 3, 2019
Psalm Refrain:
Lord, it is good to give thanks to you
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

The third and final section of Luke’s Sermon on
the Plain begins: And he told them a parable. There
are actually four parables, three of which we read
today. They are all about how to be a good disciple.
The blind cannot lead the blind. And a disciple
cannot be a good disciple unless he or she has
learned from the teacher. Everyone who is fully trained
is like the teacher who knows how to cure the blind.
Before you can be a good disciple and teach others,
you must take care of yourself. Do not try to take a
speck out of your brother’s eye until you have taken
the board out of your own. Finally, only when you have
purified yourself can you produce the good works that
the teacher requires. Discipleship asks us to produce
good deeds. But to produce them requires the integrity
and purity of heart found in the teacher. When people
see your good deeds, they will know that this is
because
you
have
a
good
heart.
The final parable, which we do not read today, is
about building on the solid foundation of rock and not
on sand. This is the only way to face the difficulties a
disciple will encounter and survive.
Coins for Life 2019
Would you, your family and friends put aside your
toonies, loonies, quarters, nickels, dimes during the
next 6 weeks, and contribute these savings to help in
the struggle to end abortion and to create a Culture of
Life in Canada? If so coins for life boxes will be
handed out at the back of the church next Sunday,
March 10. This project helps us to continue to run the
National March for Life in Ottawa on May 9, 2019. Be
sure that your small change can lead to a BIG change
in our land and does help to save countless innocent
lives now and in the future. God’s preborn children in
the womb have no voice but ours. You may even wish
to make this a family, school, office project? Spread
the good news of the sanctity of every life from
conception to natural death which God created as no
one has the right to destroy that life. In our present-day
culture of death society, we all have a role to play to
reverse the tide even with this ‘little project’ for life. The
Parish will post the date to return the boxes and if you
wish, leave your name/address/email/cell so CLC can
thank you personally for your kindness. For more
information call Jenny at 416-267-7126. Volunteers
are always needed!

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 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
Wednesday, March 6, 2019
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże dla Eldy i
Remo Bacci oraz Amandy
Za † Elżbietę Podolską – Od rodziny
Woźnowskich
Friday, March 8, 2019
7:00 pm
Za dusze dzieci nienarodzonych i za ich rodziców
Za † Bronisława Tomczyszyn w 30 dzień śmierci – Od
Basi z rodziną
Saturday, March 9, 2019
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 10, 2019
9:00 am
For parishioners
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 Habinka
Za † Krystynę Sobczynską – Od syna z rodziną
Za † Elżbietę Podolską

