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SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 LUTY / SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 19th
ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 LUTY / EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME - FEBRUARY 26th
W drodze ku doskonałości: „Jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie”. To znane przysłowie stanowi polską wersję przepisu zawartego w
starożytnym kodeksie Hammurabiego: „Oko za oko, ząb za ząb”. Trudno je pogodzić z nakazem miłości nieprzyjaciół czy darowania
urazów. To prawda, że czasem zadane zło jest tak wielkie, że nawet jeśli ktoś próbuje przebaczyć, to gdy spotyka nieprzyjaciela, pojawia
się emocjonalne napięcie i rodzi niezdolność do najmniejszej pozytywnej reakcji. Każdy z nas w jakimś momencie życia został zraniony
przez innych. Niektóre z tych zranień wymagały interwencji medycznej, w postaci założenia opatrunku, szwów, gipsu czy nawet
przeprowadzenia operacji. Często jednak, zranienia te mają charakter duchowy i żaden lekarz jest w stanie nic na nie poradzić. Chodzi
o urazy, które jak chwast niszczą nasze życie. Co robić w takiej sytuacji? Ktoś stwierdził, że „w świecie dźwigającym skutki pierwszego
grzechu przebaczenie jest szczepionką przeciwko szerzeniu się zarazy zła”. Warto sobie uświadomić, że brak przebaczenia i darowania
sieje spustoszenie u każdego, kto żywi w sobie urazę. Stąd darowanie urazów jest wyrazem nie tylko dobroci względem innych, ale i
względem samego siebie. Przebaczać i darować urazy to nic innego jak być dla siebie dobrym! Stąd czyjaś bezmyślność i ostre słowa
typu „nie odpuszczę ci aż do grobowej deski” mogą zadać więcej bólu niż choroba czy rana fizyczna. Przemoc, brak zrozumienia,
wrogość, odejście przyjaciela – to tylko niektóre przykłady bolesnych sytuacji, a zadane przez nie rany wymagają uzdrowienia
wewnętrznego. Z pewnością nie da się, jak mówią małe dzieci, nie popełniać grzechów w ogóle, nie ranić innych. Możliwe jest jednak
przebaczenie i zasypywanie międzyludzkich przepaści. Na tym polega prawdziwa – choć trudna – miłość. Jezus kierując do nas swoje
słowo, pragnie bronić nas przed nami samymi. Zauważmy, jeżeli ktoś żywi wobec kogoś urazy, to całe jego życie upływa na
kombinowaniu, jak swojemu przeciwnikowi dołożyć, jak go poniżyć wobec innych, by poczuł naszą nienawiść; nic innego nie robi,
tylko myśli o tym problemie. I taka postawa niszczy, Nie pozwala twórczo pracować, kochać, cieszyć się życiem. Jako chrześcijanie
mamy nie tylko pomnażać dobro, ale także walczyć ze złem. Walczyć ze złem to nie wybielać, nie usprawiedliwiać zła, nie tłumaczyć:
„bo on musiał”, „bo ja musiałem”. Walczyć ze złem to domagać się, by skutki złych czynów zostały naprawione. Spójrzmy w swoje
serce i na swoje relacje. A potem znów spójrzmy w swoje serce i jeśli są tam urazy czy zranienie, których dokonali inni – wybaczmy.
Pamiętajmy, że do przebaczenia nie można się zmusić, można natomiast wiele zrobić żeby przyszło w sposób naturalny. Ta postawa
jest dla nas zbyt trudna, dlatego szukamy umocnienia w Eucharystii, u przebaczającego Jezusa. Trening czyni mistrza. A więc warto
próbować! On wciąż nas wzywa: „Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.
SIÓDMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 19 LUTY
SEVENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY 19th
8:30 (Eng.)  Giuseppe & Rosa Adornato – daughter
Gilda Calla
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Polskiego
Towarzystwa Zgoda i wszystkich członków
z okazji rocznicy założenia
12:00  Henryka Soczyńskiego ( w rocz. śmierci )
- syn Andrzej z rodziną
Poniedziałek / Monday – 20 luty / February
8:00 (Eng.) For Parishioners
Wtorek / Tuesday – 21 luty / February
8:00 (Eng.)  Janina & Tadeusz
Środa / Wednesday – 22 luty/ February
8:00 (Eng.) Special intention
Czwartek / Thursday – 23 luty / February
8:00 (eng)  Mirosław Barwicki
Piątek / Friday – 24 luty / February
19:00  Józefa Mniszak i Józefa Michniak - rodzina
Sobota / Saturday – 25 luty/ February
8:45 (Eng.)  Henryk Szymański
17:30  Edwarda - wnuczka
ÓSMA NIEDZIELA ZWYKŁA – 26 LUTY
EIGHTH SUNDAY IN ORDINARY TIME – FEBRUARY 26th
8:30 (Eng.)  Maria & Julian Laskowski - daughter with
family
10:00  rodziców: Kornelię i Franciszka Pławiak - córka z
rodziną
12:00  Janinę i Jana Głowaczewskich - córka z rodziną
12:00 W intencji żołnierzy wyklętych – SPK

Poniedziałek / Monday – 27 luty / February
8:00 (Eng.) For Parishioners
Wtorek / Tuesday – 28 luty / February
8:00 (Eng.)  Family members
Środa Popielcowa / Ash Wednesday -1 marzec / March
8:00 (Eng.)  Frances Dragan
10:00 Dziękczynna za wszelkie otrzymane łaski z prośbą
o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
19:00  Z rodziny Brusiło, Piotrowskich i Świderskich –
rodzina
Czwartek / Thursday – 2 marzec / March
8:00  Henryk Barwicki
Pierwszy Piątek Miesiąca
Piątek / Friday – 3 marzec / March
8:00 (Eng.) For those who are sick in our families and parish
community, and all who care for them
17:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18:15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
19:00 Aby czas Wielkiego Postu przyczynił się do duchowej
odnowy naszych rodzin oraz całej parafii – T. Różańcowe
Sobota / Saturday – 4 marzec/ March
8:45 (Eng.) For those called to a priesthood or religious life
12:15 Msza Św. dla uczniów Polskiej Szkoły
17:30  O. Francois Dyjak, OMI oraz o rychłą beatyfikację
Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego, oraz za
Ojczyznę i Radio Maryja.
PIERWSZA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 5 MARZEC
FIRST SUNDAY OF LENT - MARCH 5th

8:30 (Eng.)  Bronisława & Władek Bargowski – children
and grandchildren
10:00  Kazimierza i Katarzynę Choroba oraz Zofię
Bukowską-Choroba - K. Choroba z rodziną
12:00 MSZA ODPUSTOWA w intencji wszystkich Parafian
13:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
ZNAKI WIELKIEGO POSTU – post, jałmużna i
modlitwa. Postawa pokory (wyrażona w posypaniu głowy
popiołem) wprowadza człowieka w atmosferę pustyni,
czyli koniecznego odosobnienia, gdzie odbywa się
powolny proces spotkania z Bogiem. Atmosferę tę
stwarzają: post, jałmużna i modlitwa, trzy podstawowe
biblijne działania człowieka jako swoiste znaki jego
nawrócenia i pokory. Wszystkie te elementy były
wcześniej wykorzystywane przez proroków Izraela i
świętych Kościoła, już nie mówiąc o samym Jezusie, który
na pustyni pościł i modlił się, by w swoim czasie oddać
swoje życie na krzyżu. Działania te w efekcie są wyrazem
naszej miłości, wewnętrznej zadumy i powagi nad
tajemnicami zbawienia, które wprowadzają w samo
centrum środowiska Bożego. Dlatego warto pamiętać o
przykazaniu kościelnym dotyczącym kwestii zabaw
tanecznych. To przykazanie czwarte (4), które brzmi: „(...)
w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w
zabawach”. Zdanie to nie pozostawia wątpliwości. Jest
klarowne, proste i jak należy sądzić każdy inteligentny
człowiek jest w stanie pojąć jego treść. Zupełnie inną
sprawą, jest sprawa naszego „chcenia”. Jeśli „chcemy”
tańczyć w Wielkim Poście, wliczając w to Wielki Tydzień
- to nie dorabiajmy do tego ideologii, że idziemy się
„pomęczyć” na parkiecie w intencji zbierania „kasy” na
biedne dzieci czy inny charytatywny cel. Takie
tłumaczenie się z pewnością jest argumentacją
przemawiającą chyba jedynie do organizatorów, nie do
sumienia chrześcijańskiego. Bo dla chrześcijan - drodzy
roztańczeni we wszystkie piątki Wielkiego Postu - czas ten
nie jest czasem zakazanym, ale czasem pokuty. I nikt nie
wymaga od nas biczowania, życia o chlebie i wodzie ani
noszenia włosiennicy. Wymagane jest jedynie zachowanie
zwyczajnej
przyzwoitości
i
uszanowanie
tego
szczególnego czasu. Czy to tak wiele?
NABOŻEŃSTWA DROGI KRZYŻOWEJ – w każdy piątek
Wielkiego Postu o godz.18:15.
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI - z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu - w każdą niedzielę Wielkiego
Postu po Mszy św. o godz. 12:00.
ODPUST PARAFIALNY – W niedzielę 5 marca w naszej
wspólnocie będziemy przeżywać Odpust Parafialny ku czci
Świętego Kazimierza, którego kościół liturgicznie wspomina w
dniu 4 marca. Niech nasz Patron wstawia się za nami
wypraszając potrzebne łaski naszym Rodzinom i całej
Wspólnocie. Święty Kazimierzu módl się za nami.

niełatwo wśród młodości pokus zachować czystość! Naucz nas,
książę, szukać woli Pana i czułą matkę znajdować w Maryi. Ona
niech raczy oba twe narody ogarnąć płaszczem. Módl się za
nami, święty Królewiczu, bo chcemy z Tobą w niebieskiej
ojczyźnie pieśnią wdzięczności wielbić Boga w Trójcy przez
wszystkie wieki. Amen.
POKWITOWANIA DO INCOME TAX - za rok 2016 będzie
można odebrać w sali pod kościołem 19 lutego po Mszach Św.
Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom.
KAWIARENKA PARAFIALNA – w niedzielę 26 lutego na
obiad i wysprzedaż wspaniałych wypieków (makowce,
jagodzianki, rodale z makiem i marcepanem) zapraszają
Rycerze Kolumba.
PODZIĘKOWANIE – Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić
Komitetowi Imprezowemu i wszystkim woluntariuszom za
przygotowanie smacznego obiadu w niedzielę 5 lutego. Dochód
w wysokości $534.50 przeznaczony został w całości na potrzeby
parafii. Bóg zapłać!
DRUGA SKŁADKA - 5 marca na St. Joseph’s Society – na
chorych i emerytowanych księży. Dziękujemy za wsparcie.

PARISH ANNOUNCEMENTS
OUR PARISH’S FEAST DAY – On March 4th, the Church
commemorates St. Casimir, who is the Patron Saint of our
community. St Casimir was born in Poland in 1458, son of the
King Casimir IV of Poland. He died in 1484. He was intelligent
and generous, involved in public affairs, but first and foremost a
man of prayer. His devotion to the Blessed Sacrament and to Our
Lady were most marked; he served the poor, and endeavored to
live a holy and pure life. HAPPY FEAST DAY TO ALL OF
YOU!
PRAYER- All-powerful God, to serve you is to reign: by the
prayers of Saint Casimir, help us to serve you in holiness and
justice. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and
reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever
and ever. Amen.
UNFAILING - In a world of change and uncertainty we need a
safe place, an anchor for our soul that never fails. It is easy to
become discouraged and lose heart, which is why we need time
and space to let God's word take deep root within us. Join us for
a weekend of encounter with our amazing God who is Unfailing.
This women’s retreat is an opportunity to get away from the
busyness of life and personally encounter God. Our speakers will
be Sr. Miriam James Heidland, SOLT, Michelle Benzinger,
Debra Herbeck and Heather Khym. Cost: $265 dorm shared
room; $365 private room (limited in number). March 31-April
1. For more info or to register, visit rcav.org/unfailing

Na obiad odpustowy 5 marca zaprasza nas Związek
Podhalan. Dochód przeznaczony będzie na potrzeby parafii.
Bóg zapłać za wsparcie.

INCOME TAX RECEIPTS - for 2016 are now ready and can
be picked up after all Masses on Feb. 19th.

Modlitwa do Św. Kazimierza - Książe niezłomny, święty
Kazimierzu, Królewski synu i chlubo Ojczyzny, jesteś jak
gwiazda, która zajaśniała nad naszą ziemią. Żyjąc na świecie, ale
nie dla świata, wybrałeś drogę pokornej miłości wiedząc, że
tylko w Bogu jest wesele i pełnia szczęścia. Jakże jest trudno
wzgardzić zaszczytami i w głębi serca pozostać ubogim, jakże

SUNDAY COLLECTIONS –

SECOND COLLECTION - March 5 for St. Joseph’s Society.
5 II - $1,706.00
12 II - $3,385.00

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą Parafię.
Thanks to our regular contributors who help support our
parish.

