III Niedziela Wielkiego Postu, 15 marzec , 2020.
Refren Psalmu: Kiedy Bóg mówi, nie gardź Jego słowem.

Bóg pragnie mówić z tobą
Bóg, aby się objawić człowiekowi, potrzebuje
jego obecności i otwartości serca. Jezus
zmęczony drogą potrzebuje pomocy Samarytanki. Od prośby Jezusa i odpowiedzi
zaskoczonej kobiety rozpoczyna się ich spotkanie, które prowadzi do poznania Mesjasza i
przyjęcia na nowo własnej, trudnej historii życia kobiety z Samarii. Spotkanie z miłością
Jezusa otwiera Samarytankę na trudną prawdę
o samej sobie i uwalnia ją od lęku o siebie. Ta,
która do tej pory unikała ze wstydu sąsiadów i
znajomych, biegnie do miasteczka, aby
opowiedzieć, kogo spotkała przy studni.
Jezus pragnie także spotykać się ze mną
pośród zwyczajnych wydarzeń dnia – również
tam, gdzie wypełniam codzienne obowiązki.
Co mogę powiedzieć o moich rozmowach z
Jezusem? Czy potrafię odsłaniać przed Nim
najgłębsze stany mojego życia duchowego,
emocjonalnego i moralnego? Czy jest we mnie
pragnienie głębokiego życia z Jezusem? O jakie
pragnienia chciałbym prosić Jezusa najbardziej?
W końcowej rozmowie będę usilnie prosił
Jezusa, aby uwolnił mnie od nieuporządkowanych pragnień, które osłabiają lub
niszczą moje życie duchowe.

God wants to speak with you
In order to reveal himself to man, God needs
us to be present and open-hearted. Jesus, tired
by his journey, needs the help of a Samaritan
woman. Their encounter begins with Jesus’s
request and the response of the surprised
woman, which leads her to get to know the
Messiah and to accept her own difficult life
story. Encountering the love of Jesus opens the

Samaritan woman to difficult truths about herself and frees her from fear for herself. The
woman who had avoided her neighbors and
friends up until now out of shame runs bac k to
the town to tell whom she met at the well.
Jesus also wants to meet me in the midst of average daily events, including in places where I
attend to my tasks.
What can I say about my conversations with Jesus? Can I reveal to him the deepest states of
my spiritual, emotional and moral life? Do I desire to live a deep life with Jesus? Which of my
desires would I ask Jesus for first?
In the final conversation, I will ask Jesus to free
me from the disorderly desires that weaken or
destroy my spiritual life.

COVID-19 Preventative Measures:
Due to the coronavirus pandemic, we are implementing the following measures:
At the Sign of Peace, please refrain from
shaking hands – a simple bow, nod or “Peace
be with you” to your neighbour is appropriate.
Please also continue to practice healthy hygiene
– wash your hands with soap or use hand sanitizer regularly, remain home if you are sick,
sneeze/cough into your sleeve and avoid touching your eyes, nose or mouth. Let us continue to
care for ourselves and one another as we pray
for all those impacted worldwide by COVID-19.

Przypominamy o nabożeństwach
wielkopostnych, które pomogą Wam w
owocnym przeżyciu tego okresu:
Droga Krzyżowa: każdy piątek o godz. 6:30
PM
Gorzkie Żale: każda niedziela po Mszy św. o
godz. 11 AM.
Zapraszamy!

Kampania „Coins for Life” trwa do
Niedzieli Wielkanocnej, 12 kwietnia.
Prosimy o wsparcie tej organizacji i jej celów
przez okres Wielkiego Postu (pudełka na
zbieranie drobnych znajdują się w tyle kościoła)
The Coins for Life Campaign continues
until Easter Sunday, April 12th. Please
support this organization and its cause
throughout the Lent period (boxes for collecting your loose change are available at the back
of the church)

3rd Sunday of Lent, March 15, 2020.
Psalm Refrain: O that today you would listen to the voice of the Lord.
Do not harden your hearts.

W niedzielę 22 marca będziemy gościć
prelegenta ShareLife z DeVeber Institute.
W tym roku naszym sugerowanym celem parafialnym jest $ 3, 600, a pierwsza kolekcja ShareLife
zostanie zebrana tydzień później, w niedzielę 29
marca.
On Sunday March 22, we will be hosting a
ShareLife speaker from the DeVeber Institute. This year, our suggested parish goal is $3,
600, and the first ShareLife collection will be taken
up the following week, on Sunday March 29.

Jednym z wyrazów naszej wiary i zarazem
pięknym zwyczajem jest składanie ofiar na
kwiaty do dekoracji Grobu Pańskiego w
okresie Wielkanocnym. Można je składać w
czasie składki lub osobiście w zakrystii. Koperty na
ten cel wyłożone są w tyle kościoła.
One of the expressions of our faith and a
beautiful custom is to make offerings for
flowers to decorate the Holy Sepulcher during Easter. You can contribute during the collection or in person in the sacristy. Envelopes for this
purpose are available at the back of the church.


Pragniemy ocenić możliwość składania
ofiary bezpośrednio przez bank na konto
parafialne. Zainteresowani proszeni są o kontakt z księdzem proboszczem lub biurem parafialnym.
We are currently assessing the possibility of using Pre-authorized Giving at our
parish. If you would be interested in this option, please inform the pastor or contact the
parish office.

Your gift to God and Parish
Sunday collection, March 8:
Sunday collection, March 1:

$1,385.oo
$1,650.00

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

Intencja Rodziny Żywego Różańca
na miesiąc marzec:
„O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla kś. Kazimierza Brzozowskiego”
Niedziela 15 marca/Sunday, March 15th
09:00 AM

For the repose of the soul of Maria Chau—from the
Dang family
11:00 AM

Za śp. Lucjana Sonigórskiego i za śp. brata
Andrzeja

O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
Kaliny

Za śp. Mirosława Pahulaka w drugą rocznicę śmierci—od brata Józefa

Za śp. Felicję i Stanisława Chabinka i śp. Stasię i
Edwarda Chabinka—od córki Janiny
Środa 18 marca/Wednesday, March 18th
07:00 PM

Za śp. Krzysztofa

Za śp. rodziców i teściów—od Danuty
Czwartek 19 marca/Thursday, March 19th
07:00 PM LATIN

Za śp. Józefę i Stanisława Nieżałowskich—od córki z
rodziną
Piątek 20 marca/Friday, March 20th
07:00 PM

Za śp. Józefa Hryciuka—od syna Cezarego

Sobota 21 marca /Saturday, March 21st
09:00 AM LATIN

Za śp. Anielę i Franciszka—od syna Józefa
Niedziela 22 marca/Sunday, March 22nd
09:00 AM

In memory of Anna and Luigi Bertuola—from the
Bertuola family
11:00 AM

Za śp. Lucjana Sonigórskiego i za śp. brata
Andrzeja

Dziękczynna za wszelkie łaski z prośbą o dalszą
opiekę dla całej rodziny

