V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 7 KWIETNIA 2019
Refren Psalmu:
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas
Rozważania Niedzielne

Ogłoszenia / Announcements
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.
❖

Uczyć się miłości Boga
Łatwo zapomnieć o własnej grzeszności i stać się
sędzią innych. Łatwo znaleźć kamień, by kogoś
ukamienować. Zza parawanu własnej poprawności
postrzegać kogoś w kategoriach chodzącego
grzechu. Dla faryzeuszy ukamienowanie kobiety ma
być zasłoną dla własnych grzechów i narzędziem
do walki z Jezusem. Jezusowe spojrzenie na
jawnogrzesznicę jest spojrzeniem Boga. Bóg
zawsze potępia grzech i chce ratować człowieka.
Potępianie innych nie może być zasłoną okrywającą
moje własne grzechy. Bóg po to przypomina mi, że
jestem grzesznikiem, abym uczył się Jego miłości.
Wiem, że ta miłość nie będzie we mnie tak
doskonała, ale każdy kamień odrzucony na bok,
niewymierzony w drugiego, przybliży mnie do Boga.
Panie, tak często dajesz mi poznać swoje
miłosierdzie wobec mnie. Niech moja wdzięczność
za ten dar będzie naśladowaniem Ciebie w miłości
do człowieka.

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 31, 2019
Sunday Offerings:
Share Life Offering:

$ 1, 555
$ 1, 140

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

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.
❖

Prosimy o dowolne datki pieniężne na zakup
kwiatów do Grobu Bożego. Ofiary można składać w
czasie kolekty bądź osobiście w zakrystii.
❖
Poszukujemy osoby do pracy w biurze parafialnym.
Wymagana jest umiejętność posługiwania się
komputerem, biegła znajomość języka polskiego i
angielskiego.
Osoby
zainteresowane
mogą
kontaktować się osobiście z Księdzem
proboszczem pod numerem 647-621-1050.
❖
Żyj Ewangelią wspierając osoby niepełnosprawne
Ben ma 66 lat, jest upośledzony umysłowo i mieszka
ze swoją 90-letnią matką. Kobieta nie ma rodziny a
tym samym nikogo, kto mógłby zaopiekować się jej
synem, gdy jej zabraknie. Dlatego zwróciła się o
pomoc do Mary Centre, jednej z agencji ShareLife,
która przypisała Benowi opiekuna. Ten stopniowo
zapoznawał Bena z mieszkańcami jednego z domów
opieki przy Mary Centre. Teraz, gdy zaprzyjaźnił się
ze swoimi współlokatorami i personelem, ewentualna
przeprowadzka będzie dla niego mniej przytłaczająca.
Już teraz czuje się jednym z domowników. 5 maja
jest niedzielą ShareLife.
❖
Living the Gospel by supporting those with
disabilities
Ben, a 66-year-old with a developmental disability,
lives with his 90-year-old mother. Without any other
family, she didn't have a plan to take care of him after
she no longer was able to do so. She turned to Mary
Centre, a ShareLife agency, which matched Ben with
a respite worker. This worker gradually introduced
Ben to residents of one of Mary Centre's group
homes. Now that he has befriended its residents and
staff, Ben will find the eventual transition less
overwhelming. He has already developed a sense of
belonging to his future community. May 5 is
ShareLife Sunday. Please give generously.

5TH SUNDAY OF LENT, APRIL 7, 2019
Psalm Refrain:
The Lord has done great things for us; we are filled with joy.
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
The Gospel for the fifth Sunday of Lent continues to offer
lessons about God's mercy and forgiveness. Last Sunday we
heard the Parable of the Prodigal Son from the Gospel of Luke.
Today we hear not a parable, but the report from John's Gospel
of an encounter among Jesus, the scribes and Pharisees, and a
woman caught in adultery.
In John's Gospel, the conflict between Jesus and the
scribes and Pharisees occurs much earlier than in the Synoptic
Gospels. Jesus' cleansing of the Temple in Jerusalem is
reported at the beginning of John's Gospel. Even after this
event, Jesus continues to teach in the Temple. After returning to
Galilee for a time, Jesus again enters Jerusalem and cures a
man on the Sabbath. From this point forward in John's Gospel,
the Pharisees are described as making plans for Jesus' arrest
and seeking his death.
In the chapter preceding today's Gospel, Jesus was
teaching in the Temple area. Feeling threatened by his teaching
and his actions, the chief priests and the Pharisees are already
sending guards to arrest Jesus. The guards return, however,
without arresting Jesus because they have been impressed by
his words. Even more than this, some among the crowds are
considering the possibility that Jesus is the Messiah. The chief
priests and the Pharisees change their plan. Before making an
arrest, they seek to gather more evidence against Jesus by
posing a question intended to trap Jesus.
Today's Gospel begins by reporting that Jesus is again
teaching the crowds in the vicinity of the Temple. The scribes
and the Pharisees approach Jesus, bringing a woman who has
been caught in the act of adultery. They put to Jesus the
question of what ought to be done in this case.
The Pharisees state clearly that according to the Law of
Moses, those caught in the act of adultery were to be stoned to
death. Under Roman occupation, however, the Jewish people
did not have the authority to execute people; this is cited in
John's passion narrative. To answer the Pharisees' question,
Jesus must propose an action that will be either contrary to the
Law of Moses or contrary to Roman law. The purpose of the
question appears to be similar to the question about paying
taxes found in Mark 12:13-17. Either answer, yes or no, will
support the Pharisees' case against Jesus.
Jesus avoids the trap, however, by offering an answer that
was not anticipated by those who posed the question. Jesus,
after writing on the ground with his finger, addresses those who
stand before him and suggests that the one without sin cast the
first stone. Jesus then returns to his writing. This Scripture
reading, by the way, is the only evidence we have of Jesus
writing. Yet there are no specific details about what he wrote.
We can easily imagine the scene as the Pharisees and the
elders disperse, one by one. Jesus has eluded the trap they
had prepared. We might also give credit to the elders and the
Pharisees who do not, in the end, claim to be sinless and
worthy of passing judgment. These Pharisees are not as selfrighteous as the portrait found in the parable of the pharisee
and the tax collector (See Luke 18:9-14).
Left alone with the woman, Jesus asks where the accusers
have gone. With no one remaining to condemn the woman,
Jesus (the one who truly is without sin) sends the woman on
her way, refusing to pass judgment on her and exhorting her to
avoid future sin.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:

„O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Ks. Kazimierza Brzozowskiego”
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Sunday, April 7, 2019
9:00 am
For parishioners
For the repose of the soul of † Amandio Chegancas
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
Za † Izabelę Chimkowską – Od mamy
O Boże błogosławieństwo dla całej rodziny Chomickich
Monday, April 8, 2019
7:00 pm
Za † Zygmunta – Od siostry
Msza przebłagalna za grzechy do Miłosierdzia Bożego – Od
Andrzeja
W intencji Vanessa, o Boże błogosławieństwo, łaskę zdrowia i
wszelkiej pomyślności w 18 rocznicę urodzin – Od Babci
Tuesday, April 9, 2019
7:00 pm
Dziękczynna za otrzymane łaski – Od Andrzeja
O łaskę powrócenia i wyzdrowienia z choroby alkoholowej
Wednesday, April 10, 2019
7:00 pm
Za † Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i 95 osób, którzy zginęli
w katastrofie Smoleńskiej – Od Klubu Gazety Polskiej Toronto
GTA
Dziękczynna za dar życia z prośbą o dalsze łaski dla Danuty w
71 rocznicę urodzin
Friday, April 12, 2019
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże dla Eldy i Remo Bacci oraz Amandy
W intencji zmarłych tragicznie w katastrofie lotniczej pod
Smoleńskiem
Saturday, April 13, 2019 (Latin)
9:00 am
Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośba o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej na dalsze lata – Od
Janiny WIktorko
Sunday, April 14, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of † Rafał Morawin – Requested by
the Antkowski family
11:00 am
Za † Helenę Klej w 1 rocznicę śmierci – Od rodziny Osieckich
Za † Ks. Sylwestra Zawadzkiego w 5 rocznicę śmierci – Od
Danuty i Andrzeja
Za † Leszka Marczewskiego – Od Walter Kic z rodziną
Za † Stanisławę, Adelę i Eugeniusza Chomickich – Od rodziny
Chomickich
Za † Janinę – Od córki Krystyny
O Boże błogosławieństwo i łaskę Ducha Świętego dla Krystyna,
Kasi i Dawida- Od mamy

