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February 23, 2020 – 7th Sunday in Ordinary Time

The Sacrament of Reconciliation:
On Saturdays from 4:15 to 4:45 PM and 30 minutes before weekday Mass
The Sacrament of Baptism: By Appointment
The Sacrament of Marriage: Should be arranged at least 6 months in advance.
First Holy Communion: If you have a child who will be making their First Communion please contact the Parish
Office.

NADSTAWIĆ DRUGI POLICZEK?
Oto doskonały przykład, który pozwoli nam potwierdzić wielką naukę Kazania na Górze na temat litery i
prawa. Jaki jest duch tego "nadstaw mu drugi policzek", wywołującego u wszystkich grymas niechęci? Sam
Jezus, kiedy został spoliczkowany w dniu swojej Męki, nie nadstawił drugiego policzka, ale jasno określił
czyn: "Jeżeli źle powiedziałem, udowodnij, co było złego. A jeżeli dobrze, to dlaczego mnie bijesz?" (J
18,23). Błędem byłoby rzucać się na słowa jak byk na muletę: "Ja miałbym nadstawiać drugi policzek?
Żeby sprzyjać przemocy?" Jezus chce nauczyć nas czegoś całkiem przeciwnego. Kiedy mówi: "Nie
oddawaj temu, kto czyni zło", czyn zostaje określony, wiadomo, że mamy do czynienia z człowiekiem,
który popełnia zło, ale chodzi o coś, co nieskończenie przekracza tego człowieka, i co przekracza nasz
palący policzek. Za tym tak mocno przemawiającym obrazem (nadstawić drugi policzek!) kryje się
niezwykły plan: zatrzymać spiralę zła.
Ludzie zbyt łatwo przyjmują zło, jako fakt niepodważalny. Riposta i zemsta wydają się rzeczą tak naturalną,
że wszyscy tak postępują, nawet dobrzy chrześcijanie. Jeśli chcemy przekonać się, jaką niesamowitą zmianę
proponuje Jezus, otwórzmy Biblię na Księdze Rodzaju 4,24: "Lamek będzie pomszczony siedemdziesiąt
siedem razy!". I postawmy się w sytuacji Piotra, który otrzymuje odpowiedź: "Masz przebaczyć
siedemdziesiąt siedem razy" (Mt 18,22).
Ta radykalna zmiana, która może wydawać się całkowitą utopią, rozpoczyna się bardzo realnie w
momencie, kiedy mamy odwagę powiedzieć "nie" swojej własnej przemocy. Nie przemocy innych, ale
przemocy swojej. Za kierownicą, w pracy, przed telewizorem, gdy mamy ochotę zawołać
(a dzieci słyszą): "Wykolejeńcy! Mordercy!". Zamilknij - mówi Jezus - zachowaj spokój, nie oddawaj tym,
którzy czynią zło. - Chcesz, żebyśmy się wycofali i oddali pole tym wszystkim pomyleńcom, tym
bandytom? Ewangelia nie jest wygodna. Święty Paweł pogłębił ten problem: "Nie daj się zwyciężyć złu"
(Rz 12,21). Nie daj nikomu - od małego chuligana aż po kata zadającego tortury - władzy przemienienia cię
w bryłę nienawiści. W przeciwnym razie zło odnosi nad tobą zwycięstwo. Nie zawsze potrafimy do końca
opanować swoje uczucia wobec człowieka okrutnego albo fałszywego. Ale możemy walczyć
z rosnącym w nas gniewem, z gniewnymi słowami i gestami. Możemy starać się, aby nasze prawo do
obrony i do oburzenia nie przekształciło się w coraz większy, ślepy gniew, w pogardę, w pragnienie i akt
czystej zemsty. Tam, gdzie chrześcijanin zatrzymuje przemoc, nie zgadzając się być kolejnym ogniwem w
łańcuchu zła, rodzi się nowy świat.

DIVINE WISDOM
The Lord’s message, through Moses, was to “take no revenge and cherish no grudge... love your neighbour
as yourself” (Leviticus 19:18). We might think, “Great in theory, but not always realistic!” Then Jesus in
today’s Gospel goes even further. Take a slap in the face and then turn the other cheek? Treat enemies the
same as friends? Again, we’re tempted to think that those are nice ideals, but not very practical in the “real
world.”
Paul echoes Jesus when he tells the Corinthians that what passes for human wisdom is absurdity to God.
Divine wisdom casts sunshine on the good and the bad, showers rain on the honest and the dishonest without distinction. We must examine our wisdom and common sense to see how they compare to the
wisdom of God, and make adjustments accordingly.

Monday 8am
Tuesday 7pm
Wednesday 8am
Wednesday 7pm
Thursday 8am
Friday 3pm
Friday 7pm
Saturday 8am
Saturday 5pm
Sunday 9:30 am
Sunday 11 am

Mass Times and Intentions
For Feb 24 to Mar 1
+ Paolo Persichetti
+ Maria Zuba
+ Fr. Edward Yarema
+ Karol Rodzinka
+ Vincenzo Persichetti
Divine Mercy Chaplet
+ Tadeusz Sinkiewicz
+ Paolo Persichetti
+ Lorne McGil
For Parishioners
Dziekczynna

James & Irma Persichetti
Rodzina
Ruth Hardie
Father Rodzinka
James & Irma Persichetti
Rodzina Gorniak
James & Irma Persichetti
Family
Jadwiga Krasinkiewicz

On Ash Wednesday There will be 2 Masses in our Church 8am. in English and 7pm. in Polish.
W Srode Popielcowa bedziemy mieli w naszym Kosciele 2 Msze Sw. 8am po Angielsku i o 7 wieczrem po Polsku.
Announcements
Zapraszamy na zebranie Katolickiej Ligi Kobiet w niedzielę 23 lutego o godzinie 12.
Nowe członkinie mile widziane.
CWL meeting Sunday, February 23th. at 12 pm.
New members are welcome.
Drodzy Parafianie !
Bardzo serdecznie zapraszamy na rekolekcje wielkopostne. Rekolekcjom bedzie przewodniczyl ks. Piotr Prokopowicz CSMA.
Program rekolekcji : Piatek 28 luty - Msza sw. o godzinie 19.00. Sobota 29 luty - Msza sw. o godzinie 11.00. Niedziela 1 marzec
- Msza sw. o godzinie 11.00. W kazdym dniu wspaniala okazja do przystapienia do Sakramentu Pokuty.
During the time of Lent the CWL support The Pregnancy Options and Support Centre, and are asking for the following donations:
Laundry detergent, personal hygiene items - maternity pads, toothpaste, tooth-brushes, shampoo, deodorant, body wash or soap,
Vaseline, baby foods - wet and solid, baby drinks, Enfelac (blue tin and pink tin) receiving blankets, soothers, diapers (all sizes)
and clothing new-born to 4T, to name a few. There will be a purple bin in the hall to receive your donations.
We thank you in advance for your contributions.
LENTEN PRESENTATION OF THE STATIONS OF THE CROSS
Beginning on Wednesday March 4/20 at 7pm and continuing every Wednesday during Lent a very special presentation of the
Station of the Cross will be given. This presentation is guaranteed to deepen your spiritual life during the Lenten time, so please
come and participate in this beautiful celebration.
Podczas Wielkiego Postu, zaczynajac od 6 Marca bedziemy mieli w naszym Kosciele Droge Krzyzowa w kazy piatek o godzine 7
wieczorem. Przed Dorga Krzyzowa o godzine 6.30 bedzie odmawiany rozaniec.
Homebound - Holy Communion - Anointing of the Sick
Holy Communion is brought to parishioners that are homebound, in nursing homes, and in hospital the first Friday of every
month. Please notify the parish office if you, or someone you know, are in need of receiving Holy Communion. In order to
receive Sacraments when in continuous care facilities or hospital, please inform the facility's administration of your Catholic
faith. For the Anointing of the Sick, please contact the parish office.
The Knights of Columbus will be selling tickets after mass this Sunday of their 2020 Charities lottery in support of Special
Olympics, Arthritis and local Sarnia charities. Tickets can be purchased from a knight at a cost of $5 per ticket. There are 500
prizes valued at over $500,000 including a grand cash prize of $200,000, Ford Mustang Convertible, Chevrolet Colorado 4WD
Crew Cab, Princecraft Vectra 19 Pontoon Boat with Mercury 40 ELPT Motor, Harley Davidson Road King, Jayco Jay Flight
SLX Trailer and many cash prizes. Thank you for your support.
Lenten Day of Prayer
February 29th 9a.m. to 3p.m. at Sacred Heart Church with Bishop Fabbro
The day will begin with Mass at 9a.m. with Bishop Fabbro followed by a day of discussion and reflection on the Year of Prayer
themes
Bring a bagged lunch
Snacks & Coffee will be provided
W srode odprowadzilismy na wieczny spoczynek Aline Wojciechowski. Mezowi i Synom skladamy serdeczne wyrazy
wspolczucia.
Last Sunday Collection $1,848.45
Michaelite Missions $130.00
H.S.T. Rebate $614.58
Apostolic Works for Michaelite $160.00
Thank you so much for your support

