NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 27 MARCA 2016

Refren Psalmu:
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Rozważania Niedzielne

Trajektoria naszego życia
Chrystus zmartwychwstał dla nas! W ten sposób
została zmieniona trajektoria naszego życia, która
wiodła w dół, w przegraną, w śmierć. Dzięki
Jezusowi wszystko się zmieniło. Zmartwychwstały
rozproszył mrok swoim blaskiem. Jeżeli naprawdę
pragniemy uczestniczyć w Bożej chwale, to musimy
ujrzeć i uwierzyć. Będzie to możliwe wtedy, gdy
uwierzymy w pusty grób. W takim grobie nie ma na
czym zatrzymać wzroku i dlatego trzeba go wznosić
wzwyż, czyli tam, gdzie przebywa Chrystus Żyjący.
Dziś jest pierwszy dzień tygodnia, czyli uroczystość
triumfu życia. Radujmy się tą niezwykłą pierwszą
niedzielą w historii Kościoła. Patrzmy już nie w dół,
lecz ufnie w górę. Patrzmy na Jezusa! (Hbr 12, 2).

Drodzy Parafianie,
Jezus Chrystus zmartwychwstając, dokonał dzieła
odkupienia, a więc stworzenia Nowego Świata, w
którym nawet płacz, cierpienie i niedostatek
nabrały sensu.
Wszystkim parafianom i gościom życzę
błogosławionych świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
Ks. Kazimierz Brzozowski

Panie Boże, Ty mnie w cudowny sposób stworzyłeś
i jeszcze doskonalszy sposób zbawiłeś, gdyż dałeś
mi udział w Twej chwale, otwierając bramy życia
wiecznego. Uwielbiam Cię za to.

1. W sobotę 2 kwietnia będziemy obchodzić po raz
drugi Dzień Świętego Jana Pawła II w całej prowincji
Ontario tej okazji na Ratuszu miasta Toronto (Nathan
Phillips Square) zostanie wywieszona flaga Watykańska.
W wydarzeniu tym wezmą udział przedstawiciele władzy.
Wszyscy są serdecznie zaproszeni do udziału w tej
uroczystości.

Your gift to God and our Parish
March 20, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 895
$ 1, 925

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

OGŁOSZENIA

2. Koniec Wielkopostnego projektu „Coins for Life
2016”
Prosimy uprzejmie o przyniesienie w następną niedzielę,
swojego daru pieniężnego na rzecz pomocy ratowania
życia nienarodzonego.
Uzbierane datki proszę
przekazać do zakrysti. Campaign Life Coalition dziękuję
wszytkim za zaangażowanie w akcję i okazaną hojność.
3. Harcerki szczepu Rzeka i harcerze szczepu Podhale,
oraz koło przyjaciół harcerstwa przy tych szczepach,
serdecznie dziękują wszystkim parafianom za wsparcie
finansowe w czasie Niedzieli Palmowej. „Bog zapłać”,
czuwaj!!

RESURRECTION OF THE LORD, MARCH 27, 2016

Psalm Refrain:
This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.
Reflection .....
Today we begin the Easter Season, our 50-day
meditation on the mystery of Christ's Resurrection. Our
Gospel today tells us about the disciples' discovery of the
empty tomb. It concludes by telling us that they did not yet
understand that Jesus had risen from the dead. Thus, the
details provided are not necessarily meant to offer proof of
the Resurrection. The details invite us to reflect upon a
most amazing gift, that is faith in Jesus and his
Resurrection.
Each of the four Gospels tells us that Jesus'
empty tomb was first discovered by women. This is
notable because in first-century Jewish society women
could not serve as legal witnesses. In the case of John's
Gospel, the only woman attending the tomb is Mary of
Magdala. Unlike the Synoptic accounts, John's Gospel
does not describe an appearance of angels at the tomb.
Instead, Mary is simply said to have observed that the
stone that had sealed the tomb had been moved, and she
runs to alert Simon Peter and the beloved disciple. Her
statement to them is telling. She assumes that Jesus'
body has been removed, perhaps stolen. She does not
consider that Jesus has been raised from the dead.
Simon Peter and the beloved disciple race to the
tomb, presumably to verify Mary's report. The beloved
disciple arrives first but does not enter the tomb until after
Simon Peter. This detail paints a vivid picture, as does the
detail provided about the burial cloths. Some scholars
believe that the presence of the burial cloths in the tomb
offers evidence to the listener that Jesus' body had not
been stolen (it is understood that grave robbers would
have taken the burial cloths together with the body).
The Gospel passage concludes, however, that
even having seen the empty tomb and the burial cloths,
the disciples do not yet understand about the
Resurrection. In the passage that follows, Mary of
Magdala meets Jesus but mistakes him for the gardener.
In the weeks ahead, the Gospel readings from our liturgy
will show us how the disciples came to believe in Jesus'
Resurrection through his appearances to them. Our
Easter faith is based on their witness to both the empty
tomb and their continuing relationship with Jesus—in his
appearances and in his gift of the Holy Spirit.

COINS FOR LIFE 2016 – Lenten Life project ends
on Sunday, April 3, 2016
Thank you to all who have been doing Coins for Life this
Lent on behalf of God’s preborn children. As the end of the
project draws near, we ask that you bring the coins you
have kindly contributed during Lent to the sacristy after
Mass next Sunday. Every coin makes a difference and
helps CLC run the annual National March for Life in
Ottawa. Campaign Life Coalition thanks you for your
generosity!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc marzec:
„O Boże błogosławieństwo i zdrowie
dla Ks. Proboszcza Kazimierza”



















Easter Sunday, March 27, 2016
7:00 am
Za † Józefa Nieżałowskiego – Od rodziny Antkowskich
O szczęśliwą podróż do Polski i powrót dla Justyny,
Benjamina, Chris i Danuty – Od mamy
9:00 am - Wolna
11:00 am
Za † Stanisława Sobotkiewicza – Od rodziny Antkowskich
Monday, March 28, 2016
11:00 am
Za † Mariannę i Józefa Piwnickich – Od córki Teresy z
rodziną
Wednesday, March 30, 2016
7:00 pm
Za † Feliksa Filejskiego w rocznicę śmierci – Od żony i córki
Friday, April 1, 2016
7:00 pm
Za † ojca Franciszka Bałdyga i za zmarłych z rodziny – Od
syna z rodziną
Saturday, April 2, 2016
9:00 am
O Boże błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Świętego
dla Ojca Św. Franciszka – Od Rodziny Żywego Różańca
For † Vincenzina Marino – from daughter
Sunday, April 3, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Janinę i Tadeusza Marczak – Od córek
Za † Eugeniusza Chomickiego
Working wonders overseas through the Pastoral Mission Fund...
“This workshop has helped me to reflect on my priestly call, a privileged
service in God’s Kingdom; and has reenergized me and my brother
priests to be better in our service. Given our rural and remote location,
serving people who live in poverty can be draining at times. This
workshop and dialogue has made a renewing impact for many of us. It
has given us hope and strength to renew our enthusiasm and we do
hope it continues in the future. We are deeply grateful and offer our
prayers of support to ShareLife who made it financially possible for us to
come together.” —St. Justine de Jacobis Pastoral Office, Catholic
Eparchy of Segenelty, Eritrea.

Next ShareLife Sunday is April 17, 2016
Please give generously. You can work wonders!

