IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 31 MARCA 2019
Refren Psalmu:
Skosztujcie wszyscy, jak dobry jest Pan Bóg
Rozważania Niedzielne

Przebaczający Ojciec
Wielka jest różnica między najemnikiem a synem.
Najemnik w relacji kieruje się egoistycznym
zyskiem, a jednocześnie jest podszyty strachem.
Takie życie nie zapewnia warunków dla rozwoju
człowieka, lecz staje się wegetacją. Natomiast
relacja z synem jest relacją nadziei, opartą na
niezmiennej miłości Ojca. Nie ma takiego grzechu, z
którego nie mógłby mnie podnieść. Ojciec nigdy się
mnie nie wyrzeka, choć rani Go mój grzech.
Wystarczy tylko powrócić, nawet bez słów. On i tak
wybiegnie mi naprzeciw. Bo Bóg, gdy przebacza,
czyni to jako miłujący Ojciec, a nie chłodno
działający urzędnik. Nie tylko przygarnia i podnosi
grzesznika, ale przebacza od wewnątrz, bo wchodzi
w serce człowieka. I umacnia go najlepszym
pokarmem.
Boże, mój Ojcze, umocnij w moim sercu prawdę o
Twojej miłosiernej miłości. Wspomagaj mnie swoją
łaską, abym zawsze znajdował drogę do Twojego
domu.

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 24, 2019
Sunday Offerings:

$ 1, 645

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

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.
❖

Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą
się w dniach od niedzieli 7 kwietnia do środy 10
kwietnia, włącznie. Rekolekcje te poprowadzi Ks.
Jan Brzozowski, kanonik regularny laterański.
❖

Dzień Spowiedzi Św.: 10 kwietnia o godz.
10:00am-12:00pm i od 5:00pm-6:45pm.
❖

Lenten Day of Confessions: April 10 from
10:00am-12:00pm and again from 5:00pm-6:45pm.
❖

W niedzielę 7 kwietnia, po Mszy Św. i Gorzkich
Żalach, odbędzie się słowno-muzyczna prezentacja
Dekalogu. Wszystkich serdecznie zapraszamy do
sali parafialnej na spotkanie z polonijnymi twórcami
Wielkopostnego przedstawiania.
❖

Komunikat Konferencji Polskich Księży
Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę
organizuje doroczną pielgrzymkę do Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Wilnie na Kaszubach, w
sobotę 27 kwietnia 2019 z okazji Święta Bożego
Miłosierdzia. Uroczystej Mszy św. przewodniczył
będzie oraz Słowo Boże wygłosi ks. Abp Tadeusz
Wojda SAC z Białegostoku. Autobusy odjadą z
polonijnych parafii. Program Pielgrzymki:
11:00 – Różaniec
11:30 – Uroczysta Msza św.
15:00 – Koronka do Bożego Miłosierdzia
Serdecznie zapraszamy całą Polonię.
❖

Żyj Ewangelią lokalnie i globalnie
„Ważne jest, by w dalszym ciągu wspierać ShareLife,
by w ten sposób wyjść z pomocą do osób
zmarginalizowanych
zarówno
w
lokalnych
wspólnotach jak i na całym świecie. Czasami efekty
są widoczne, a czasami nie, ale zawsze konkretnie
wpływają na życie tych, którym pomagamy. Rozważ,
proszę na modlitwie, w jaki sposób możesz dziś
wesprzeć ShareLife.” – Kardynał Thomas Collins
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife. Bóg zapłać
za Twoją hojność.

4TH SUNDAY OF LENT, MARCH 31, 2019
Psalm Refrain:
Taste and see that the Lord is good.
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

The parable Jesus tells in today's Gospel is unique to the
Gospel of Luke. Jesus has been teaching the crowds as he
journeys to Jerusalem. As he teaches, the Pharisees and
scribes complain and challenge Jesus because he is welcoming
sinners at his table. Today we hear the third of three parables
that Jesus tells in response to his critics. These three familiar
parables—the lost sheep, the lost coin, and today's parable of
the prodigal son—invite us to consider the depth of God's
mercy and love.
The Pharisees taught a scrupulous observance of Jewish
Law. In their interpretation and practice, observant Jews who
shared table fellowship with sinners would be made unclean.
Like Jesus, the Pharisees hoped to lead sinners back to God.
The Pharisees, however, required that sinners first become
ritually clean—observant of the Pharisees' interpretation of
Jewish Law—before sharing table fellowship. This appears to
be one of the major differences between the Pharisees and
Jesus. Jesus reaches out to sinners while they are still sinners,
inviting them to conversion through fellowship with him. Jesus is
God acting among us; by befriending us, he is inviting us to
return to friendship with God. Through friendship with Jesus,
our sins are forgiven and we, in turn, bear fruit for God. Recall
last Sunday's Gospel and the barren fig tree.
Our familiarity with today's parable risks dulling us to its
tremendously powerful message. We call this the parable of the
lost son or the prodigal son. Any focus on the younger son,
however, must also be balanced by an examination of the
unusual behavior of the father.
First, we must imagine our first response to the audacity of
a son who asks for his inheritance before his father has died.
Indignation would certainly be a justifiable response to such a
request. Yet the father in this parable agrees to honor the son's
request and divides his property among his two sons. How
might we describe such a father? Foolish comes to mind, but so
does trusting. Without property of his own, the father must rely
upon his sons to provide for his well-being.
The younger son takes his inheritance and leaves home.
The older son remains, continuing to provide for the father and
the household. Having been disgraced by the younger son, the
father spends some time watching the road for the return of the
lost son. When he eventually sees his wayward son returning,
the father not only welcomes him but also runs out to greet him
and then honors him with a party. We say that this father is
loving and forgiving. Yet these adjectives only begin to describe
the depth of love and mercy that characterize the father.
We find no surprise in the anger of the older son. Yet the
father appears sad and even confused by the older son's
indignation. He says in reply that they should celebrate because
the lost son had returned. The father is filled with gratitude and
love for the older son's faithfulness. This love is in no way
diminished by the father's rejoicing at the return of the younger
son. Yet the older son's jealousy reveals his limited
understanding of the depth of his father's love.
The Fourth Sunday of Lent is traditionally called Laetare
Sunday. Laetare is a Latin word that means “rejoice.” Today's
Gospel describes the reason for our joy: God's great love for us
has been revealed in Jesus. Through his Passion, Death, and
Resurrection, Christ has reconciled us with God and one
another.

„O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Ks. Kazimierza Brzozowskiego”

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:
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Sunday, March 31, 2019
9:00 am
For the repose of the souls of † Luigi and Anna Bertola
For the repose of the souls from † Mastelarz and
Kuzmicz Families – Requested by the Bożek Family
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
Wednesday, April 3, 2019
7:00 pm
Za † Teresę Bazela – Od córki Zofii
W intencji wynagradzającej za wszystkie grzechy
popełnione z prośbą o uwolnienie od ich skutków
Friday, April 5, 2019
7:00 pm
W intencji Zofii i Andrzeja Bacci z prośbą o opiekę i
błogosławieństwo Boże
Saturday, April 6, 2019
9:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ks.
Kazimierza Brzozowskiego – Od Rodziny Żywego
Różańca
Sunday, April 7, 2019
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Annę i Stanisława Naruszewiczów
Za † Edwarda Kantor – Od żony i synów Artura i Piotra
Za † Leszka Marczewskiego – Od Wandy i Lopka
Wasilewskich
Za † Wiktora Stojanowskiego – Od żony z rodziną
Za † Janinę Hawrylewicz i † Bożenę Kościk – Od Danuty
i przyjaciół
O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Chomickich
Living the Gospel locally and around the world
“It is important that we continue to support the ShareLife
appeal, to provide for the needs of the marginalized both
here in our communities and around the world. Sometimes
the results are obvious and sometimes they’re invisible, but
always they make a tangible difference in the lives of the
people we are helping. Please prayerfully consider how you
can be supportive today on ShareLife Sunday.” — Cardinal
Thomas Collins. Today is ShareLife Sunday. Thank you
for your generosity.

