II Niedziela Wielkiego Postu, 8 marzec , 2020.
Refren Psalmu: Mamy nadzieję w miłosierdziu Pana.

My father invites me to frequent prayer with beloved Jesus. I will ask the Father to help me continue my heart prayer: "You are my beloved Jesus!"

W Biblii góra jest symbolem miejsca spotkania z Bogiem. Czy mam taką „górę” w
moim codziennym życiu – ulubione miejsce
spotkań z Bogiem? Jakie to miejsce? Udawanie
się na modlitwę zawsze wymaga wysiłku oderwania
się od zajęć, walki z wewnętrznymi rozproszeniami
i troski o wyciszenie. Czy podejmuję ten wysiłek?
Czy chcę wstępować z Jezusem na szczyty życia
wewnętrznego? Czy doświadczyłem już przemieniającej mocy modlitwy? Czy moja twarz
"promieniuje" dobrocią, życzliwością, miłością? Czy
doświadczenie Bożej obecności rodzi we mnie radość i bojaźń bożą? Co we mnie wymaga jeszcze
przemienienia?
Będę adorował Jezusa, który przemieniony, cały
piękny staje przed apostołami. Olśnieni cudownym
wizerunkiem Jezusa, zwierzają się ze swego
szczęścia: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy”.
Ojciec zaprasza mnie do częstego przebywania na
modlitwie z umiłowanym Jezusem. Poproszę Ojca,
aby pomógł mi trwać w modlitwie serca: „Ty jesteś
mój Jezus umiłowany”!


In the Bible, the mountain symbolizes a
place of encountering God. Do I have such a
"mountain" in my everyday life - a favorite
meeting place with God? What is it? Praying
always requires the effort of breaking away from
other tasks, fighting distractions and striving for
inner peace. Am I making this effort?
Do I want to ascend with Jesus to the heights of
spiritual life? Have I experienced the transforming
power of prayer? Does my face "radiate" with goodness, kindness and love? Does the experience of
God's presence fill me with joy and the fear of God?
What still needs to transform within me?
I will adore Jesus who stands before the apostles
transformed and beautiful. Dazzled by the miraculous image of Jesus, they confide in their happiness: "Lord, it's good that we're here."


Przypominamy o nabożeństwach
wielkopostnych, które pomogą Wam w
owocnym przeżyciu okresu Wielkiego
Postu:
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” potrwa 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 annual Coins for Life Campaign continues this week and 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)

Zbliża się początek corocznej kampanii
ShareLife! W tym roku naszym sugerowanym
celem parafialnym jest $ 3, 600. W niedzielę
22 marca będziemy gościć prelegenta ShareLife z
DeVeber Institute, a pierwsza kolekcja ShareLife
zostanie zebrana tydzień później, w niedzielę 29
marca.
The beginning of the annual ShareLife Campaign is fast approaching! This year, our suggested parish goal is $3, 600. We will be hosting
a ShareLife speaker from the DeVeber Institute on
Sunday March 22, 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 collec-

2nd Sunday of Lent, March 8, 2020.
Psalm Refrain: Let your love be upon us, Lord, even as we hope in you.
tion or in person in the sacristy. Envelopes for this
purpose are available at the back of the church.


Jak należy przyjąć Komunię Świętą:
Zwracamy uwagę, że chociaż nie ma znaczącej
różnicy między przyjmowaniem konsekrowanej
Hostii na stojąco lub w pozycji klęczącej, do ust
lub na dłoni, bardzo ważne jest, aby
Hostia została spożyta w obecności
kapłana który ją podał.
How To Receive the Holy Communion:
Please note that while there is no significant
difference between receiving the consecrated
Host while standing or kneeling, or in your
mouth or on your hand, it is very important
that the Host be consumed in the presence of the priest who dispensed it.

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.
Intencja Rodziny Żywego Różańca
na miesiąc marzec:
„O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla
kś. Kazimierza Brzozowskiego”

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

$1,650.00
$1,785.00

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

Niedziela 8 marca/Sunday, March 8th
09:00 AM

O szczęśliwą podróż do Polski i szczęśliwy powrót
dla Danuty i Beniamina
11:00 AM

O życie wieczne dla Żołnierzy Wyklętych—od
Klubu Gazety Polskiej Toronto GTA

Za śp. rodziców Marię i Aleksandra Michaluk—
od córki z rodziną

Za śp. rodziców i braci, Stanisławę, Jana, Irenę,
Jerzego i Wacława Jabłeckich—od Krystyny

O łaskę powrotu do wiary dla dzieci—od rodziców

Za śp. Lucjana Sonigórskiego i za śp. brata
Andrzeja

Za śp. Stanisławę Podgórską

Za śp. Krystynę Sobczyńską w 10-ą rocznicę
śmierci—od syna Wacława
Środa 11 marca/Wednesday, March 11th
07:00 PM

O łaskę przemiany serca i nawrócenie do Boga
dla Jerzego, Piotra, i Doroty

Piątek 13 marca/Friday, March 13th
07:00 PM

O łaski Boże i opiekę Matki Bożej w dniu imienin
dla Krystyny z rodziną—od siostry Marii
Sobota 14 marca /Saturday, March 14th
09:00 AM LATIN

Za śp. Dorotę i Dawida
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

