February 23, 2020 – 7th Ordinary Sunday

Mass Intentions:

Ash Wednesday – February 26th

Monday – February 24
8:00 A.M. (P) † Giovanna Berardi; Z. Sławek
Tuesday – February 25
8:00 A.M. (E) - Novena to Our Lady of Perpetual Help

† Kazimierz Kukla; S. Pietrkiewicz
† Piotr Janik; R. Bohm

LENT – WIELKI POST
Ash Wednesday – February 26 – Środa Popielcowa
8:00 A.M. (E) †† Ted, Francis Sarna; children
7:00 P.M. (P) - Za Parafian – For Parishioners
Thursday – February 27
8:00 A.M. (E) † Kazimierz Kukla; D.M. Bera
After the Mass, Stations of the Cross in English
Friday – February 28
8:00 A.M. (P) †† Janina (1 r.ś.), Paweł Kostro;
6:30 P.M. (P) Droga Krzyżowa - PTWP

Jadzia z rodziną

Sunday Liturgy

1st Sunday

of Lent –
1 Niedziela Wielkiego Postu

Saturday – February 29
5:00 P.M. (E) – For Parishioners – Za Parafian
Sunday – March 1
8:30 A.M. (P) †† Stanisława, Józef Pacyk,

Ludwika Kwiatkowska; M. Sikora z rodziną

10:00 A.M. (E) † Kazimierz Kukla; the Folk Choir
11:30 P.M. (P) † Aleksander Wielgosz (15 r.ś.);

córka z rodziną

Preparation for First Holy Communion
on Tuesday, February 25th at 6:00 pm.
♦♦♦

Season of Lent
Lent is the yearly celebration by the Church of its
corporate conversion in Jesus Christ. During Lent, the
liturgy prepares catechumens to celebrate the Paschal
Mystery by the various stages of Christian Initiation. It
also prepares the faithful for Easter as they recall their
Baptism and do penance in preparation for the Greatest
Feast of the year. Lent has two major purposes: It
recalls or prepares for Baptism, and emphasizes a spirit
of penance. Through forty days of closer attention to
God’s Word and of more fervent prayer, believers are
prepared to celebrate the Paschal Mystery. (Ordo)
♦♦♦

Universal day of fasting and abstinence from meat.
Fasting among Christians is a penitential discipline
intended to open our hearts to God and others, a means
of purification and spiritual liberation, a witness of the
depth of our faith. The law of abstinence from meat
binds those who are 14 and older and the law of fasting
(1 main meal and 2 light meals) binds those from 18 to
59 years of age.
Masses are:

8:00 AM – in English
7:00 PM – in Polish

Ashes will be distributed on:
Ash Wednesday, February 26th; Saturday, February
29th after 5:00 pm Mass; Sunday, March 1st after 8:30
and 10:00 am Masses and 15 min. before 11:30 am
Mass. “Remember, man, you are dust and to dust you will
return.”

♦♦♦

♦ Stations of the Cross in English every
Thursday of Lent after 8:00 am Mass.
♦ Stations of the Cross in Polish every Friday
of Lent at 6:30 pm.
“If anyone wants to be a follower of mine, let him
renounce himself and take up his cross every day and
follow me.” (Lk 9,23)
“We carry with us in our body the death of Jesus so
that the life of Jesus, too may be visible in our body.
Indeed, while we are still alive, we are continually
being handed over to death, for the sake of Jesus, so
that the life of Jesus, too, may be visible in our mortal
flesh.” (2 Co 4,10-11)
♦♦♦

Attention Lectors, Commentators and Eucharistic
Ministers.
Parish Office is starting to prepare a new schedule
from April (including Holy Week and Easter) until the
end of June. Please submit your vacation dates as soon
as possible.
♦♦♦

Dear Parishioners
A very bad habit has developed over a period of time
and we must call your attention to it: gum chewing in
church during Mass by children and adults. Some have
even been coming forward to receive Holy
Communion while chewing gum. Some becoming
aware of gum in their mouths, remove it and stick it
under a pew. When have we lost the reverence for
Jesus in the Eucharist and respect for the Church?
♦♦♦

23 luty 2020 r. – 7 Niedziela Zwykła
February 16, 2020
5:00pm
8:30am
10:00am
11:30am
Total

$
$
$
$
$

Offertory
522.00
650.00
585.00
950.00
2,707.00

Renovation from Anonymous
Direct Deposit – Offertory
Direct Deposit – Renovation Fund

$
$
$

500.00
690.00
95.00

Thank you for your generous and faithful support!
Niech Pan Bóg w swej łaskawości wynagrodzi waszą
ofiarność.

Przygotowanie do Pierwszej Komunii św.
we wtorek 25 lutego o godz. 6:00 wieczorem.
♦♦♦

Środa Popielcowa – 26 luty
W Środę Popielcową rozpoczynamy
Wielki Post – czas pokuty, modlitwy,
umartwienia i przygotowania
do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.
W Środę Popielcową i w Wielki Piątek obowiązuje
post ścisły, to znaczy post jakościowy niespożywanie pokarmów mięsnych (od 14 lat do
końca życia) i ilościowy – jeden posiłek do syta, dwa
pozostałe – to lekkie posiłki (od 18 do 59 roku
życia). Obrzęd posypywania głów popiołem w Środę
Popielcową i w Pierwszą Niedzielę Wielkiego Postu
po zakończonej Eucharystii. Wyjątek stanowić będzie
Msza św. o godz. 11:30, gdy przyjmiemy popiół 15
minut przed Mszą św.
”Pamiętaj, że prochem jesteś i w proch się obrócisz.”
♦♦♦

Gorzkie Żale
w okresie Wielkiego Postu bezpośrednio po Mszy św.
o godz. 11:30, z wyjątkiem niedzieli 15 marca
(Odpust parafialny w Uroczystość św. Józefa), kiedy
nie będzie Gorzkich Żali.
♦♦♦

Droga Krzyżowa w Języku Polskim
w każdy piątek Wielkiego Postu o godz. 6:30 wiecz.
28 luty
– PTWP ul. Pearl 154.
6 marzec – ZPwK Gr. 10 ul. Albion 126
13 marzec – Żywy Różaniec
20 marzec – CWL i Sodalicja Niewiast
Różańcowych
27 marzec – Dzieci
3 kwiecień – Scholka/Młodzież
W czasie Drogi Krzyżowej okazja do Spowiedzi św.

Historia Nabożeństwa Drogi Krzyżowej
„Droga krzyżowa to nabożeństwo upamiętniające
przejście Jezusa z krzyżem ulicami Jerozolimy, z
pretorium Piłata, gdzie wydano wyrok śmierci przez
ukrzyżowanie, na niewielkie wzgórze zwane Golgotą,
gdzie wykonano wyrok. Spośród czternastu stacji
drogi krzyżowej, dziewięć ma swoje oparcie w opisie
Ewangelistów, zaś pięć z nich: spotkanie z Matką,
trzy upadki i spotkanie z Weroniką, przekazała nam
tradycja. Po Soborze Watykańskim II dla
podkreślenia, iż odkupienie ludzkości dokonało się
przez Misterium Męki – śmierci i Zmartwychwstania
Chrystusa, często dodaje się stację piętnastą –
zmartwychwstanie,
aby
uwielbić zwycięstwo
Chrystusa nad śmiercią. Już pierwsi chrześcijanie
otaczali wielkim kultem miejsca uświęcone życiem i
męką Jezusa Chrystusa. Po Edykcie Mediolańskim
powstały na miejscach świętych kościoły i bazyliki, a
procesje i pielgrzymki przypominały najbardziej
dramatyczne wydarzenia męki Chrystusa. Tęsknota
Kościoła zachodniego do odwiedzenia Ziemi Świętej
wzrosła w okresie wypraw krzyżowych w XI-XIII
wieku.
W roku 1320 franciszkanie przejmują protektorat nad
miejscami świętymi w Jerozolimie i ustalają porządek
odwiedzania
”bolesnej
drogi”.
Diariusze
pielgrzymów, także polskich, są źródłem wiadomości
o rozwoju tego nabożeństwa. Mówią o liczbie stacji i
długości drogi. Termin Droga Krzyżowa wprowadził
William Wey w roku 1458. On też wspomina o
związanych z tym nabożeństwem odpustach. (...)
Tradycja czternastu stacji powstała prawdopodobnie
w końcu XVIII wieku. Wspomina o tym francuski
franciszkanin Jan od Jezusa w diariuszu z 1818 roku.
Nabożeństwo to stało się istotnym elementem
pielgrzymek do Ziemi Świętej. Odpusty związane z
odprawianiem drogi krzyżowej przyczyniły się do
rozwoju nabożeństwa w formie czternastu stacji.
Papież Innocenty XI w 1686 roku przyznał
franciszkanom odpusty za odprawianie drogi
krzyżowej. Benedykt XIII w 1726 roku udzielił prawa
erygowania drogi krzyżowej we wszystkich parafiach,
a odpusty związane z drogą krzyżową w Jerozolimie
rozciągnął na cały Kościół. W 1750 roku papież
Benedykt XIV erygował drogę krzyżową w rzymskim
Koloseum, a jej odprawianie w tym miejscu zyskało
szczególny wymiar za pontyfikatu Jana Pawła II”.
(z internetu)
♦♦♦

