V Niedziela Zwykła, 9 luty, 2020.
Refren Psalmu: Wschodzi w ciemnościachjak światło dla prawych.

ly thus can a Christian become the salt: by
transforming the world into a light that fully
shines.
Let us faithfully open ourselves to God's word so
that it can transform our lives and allow us to
follow Christ.

Każdy człowiek jest powołany przez Boga, aby realizował tutaj na ziemi przykazanie miłości. Dzisiejsza liturgia słowa
ukazuje nam prawdę, że Bóg posługuje się tutaj
na ziemi słabymi narzędziami, pełnymi
grzechów i słabości. Tylko wiara w moc
nadprzyrodzoną może sprawić, że nasza wina
zostanie zmazana i zgładzony grzech.
Pomimo ludzkiej słabości Jezus daje zadanie
swym uczniom, by byli solą ziemi i światłem
świata. Sól oznacza dobre życie i służbę dla
bliźnich, a światło oznacza prawdę głoszoną i
wyznawaną — tak można interpretować
dzisiejszą Ewangelię w zestawieniu z
pierwszym czytaniem z proroctwa Izajasza.
Paweł Apostoł był solą i światłem dzięki swemu
ofiarnemu życiu i głoszeniu ukrzyżowanego
Chrystusa. „Postanowiłem, będąc wśród was,
nie znać niczego więcej, jak tylko Jezusa Chrys
tusa, i to ukrzyżowanego” (1 Kor 2, 1–2). Tylko
w ten sposób chrześcijanin staje się solą:
przemienia świat na głębię, na światłość, która
w pełni jaśnieje.
Otwórzmy się z wiarą na słowo Boże, niech ono
przemienia nasze życie, abyśmy zawsze byli
zdolni do pójścia za Chrystusem.

Everyone is called by God to realize the
commandment of love here on earth. To
day's liturgy reveals that God’s tools in our hu
man world are weak, full of sin and failings.
Only faith in his supernatural power can erase
our guilt and remove our sin.
Despite human fallibility, Jesus gives his disci
ples the task of being the salt of the earth and
the light of the world. Salt is the symbol of a
good life and of service to others, while light
symbolizes truth proclaimed and confessed:
this is how today's Gospel can be interpreted in
combination with the first reading (from Isai
ah). Paul the Apostle was the salt and the light
thanks to his sacrificial life and the proclama
tion of the crucified Christ. "For I resolved to
know nothing while I was with you except Je
sus Christ and him crucified" (1 Cor 2, 1-2). On


Pokwitowania podatkowe za rok 2019 jak też
koperty na ofiarę są gotowe do odbioru w sali obok Zakrystii. Uprzejmie prosimy o ich
odbiór.
Your 2019 tax receipts and 2020 offeratory
envelopes are ready for pick up in the room
beside the Sacristy. We kindly ask that you
pick them up.

W następną niedzielę, 16-ego lutego, będzie
druga kolekta przeznaczona w całości na pokrycie
kosztów ogrzewania naszego kościoła. Za szczodre
datki z gory serdeczne “Bóg zapłać”!
Next Sunday, February 16th, there will be a
second collection dedicated entirely to covering
the heating costs for our church. Your generosity
will be greatly appreciated. God Bless!


Cardinal Collins has designated the weekend
of February 8/9, 2020 as Marriage Sunday in
the Archdiocese of Toronto. The event is an
opportunity to honour husband and wife while salu
ting the faithfulness, sacrifice and joy that comes
with the marriage covenant. To those preparing for
marriage, newlyweds and those that have been com
panions on the journey for decades, we offer our
prayers and best wishes in a special way this week
end.
Let us celebrate the tremendous contributions of
married couples who continue to strengthen our fa
ith community. Let us also pray and extend loving
support to those who have lost a spouse or are stru
ggling from a broken relationship.
For more information and resources on marriage,
visit: www.archtoronto.org/marriage


Spotkania Małżenskie - katolicki ruch
małżeński—ogłasza rekolekcje warsztatowe
dla par sakramentalnych, które odbędą się 2729 marca bieżącego roku w Melrose (k/London).
Dalsze informacje i zapisy na stronie:
www.spotkaniamalzenskie.us, lub pod nr tel. 226280-7614 (Krysia i Darek).

5th Sunday in Ordinary Time, February 9, 2020.
Psalm Refrain: Light rises in the darkness for the upright.


Niedziela 9 lutego /Sunday, February 9th, 2020

Celebrate Your Marriage with a Worldwide
Marriage Encounter Weekend, a getaway that
helps married couples rediscover themselves as in
dividuals and as a couple without group sharing,
therapy or marriage counselling. Upcoming Week
end: April 24-26, 2020 at the Four Points Sheraton
(Argentia Road) in Mississauga. For more infor
mation and to register, please visit www.wwme.org
or contact: Gerard & Marge McCauley at
gerard.marge@rogers.com or (905) 792-1925.

09:00 AM


11:00 AM


Za śp. Wojciecha—od Krystyny



Za śp. Janinę Banaś—od córki z rodziną



W intencji Katarzyny i Marka Farbiś z okazji 25-tej
rocznicy sakramentu małżeństwa z prośbą o błogosła
wieństwo Boże na dalsze lata wspólnego życia



W intencji Andrzeja Koguta w 70-tą rocznicę urodzin
z prośbą o Boże błogosławieństwo—od córki z rodziną



The 42nd Annual Concelebrated Mass in
Honour of Saint Patrick will take place on
March 1, 2020 from 3:30 p.m. to 6:00 p.m. at St.
Cecilia's Church (161 Annette Street, Toron
to). Principal Celebrant and Homilist will be Bish
op Robert Kasun, Auxiliary Bishop of Toronto.
Eithne Heffernan will be the Guest Irish Harpist.
Ceremonial co-ordinator will be Hugo Straney. A
reception will follow the Mass in the church hall,
with refreshments and Irish entertainment provid
ed by Michael Kelly and Irish dancers from the
Johnson School of Dance.

Środa 12 lutego/Wednesday, February 12th, 2020
07:00 PM


O łaskę nawrócenia i uwolnienie od uzależnienia od
gier komputerowych dla Marcela

Piątek 14 lutego/Friday, February 14th, 2020
07:00 PM




For the repose of the souls of Marie Amèlie Wong
and Philip Wong and all the souls in Purgatory

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Cezarego, Ali
cji i Antosia—od mamy

Sobota 15 lutego /Saturday, February 15th, 2020

Intencja Rodziny Żywego Różańca
na miesiąc luty:

09:00 AM LATIN


O przemianę serca dla Anni

„W intencji chorych, z prośbą o łaskę
zdrowia i ulgę w cierpieniu”

Niedziela 16 lutego /Sunday, February 16th, 2020
09:00 AM
WOLNA/FREE
11:00 AM

Your gift to God and Parish
Sunday collection, Feb 2:
Building Fund collection, Feb 2:
Sunday collection, Jan 26:

$1,555.00
$1,610.00
$1,485.00

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



Za śp. Tomasza Armatowicza w 5-tą rocznicę śmierci



Za śp. Elżbietę Podolską w 1-szą rocznicę śmierci—od
rodziny Woźnowskich



Za śp. Danutę i Cyryla Rydzewskich oraz za śp. Danu
tę Kalicką



Za śp. Władysława Skicę w 9-tą rocznicę śmierci



Za śp. Marię Podgórską



Za śp. Katarzynę Rusnaczyk—od Marii Gulbińskiej



Za śp. Stanisława i Weronikę Legienis—od syna An
drzeja z żoną Danutą

