II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 3 KWIETNIA 2016

Refren Psalmu:
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny

Rozważania Niedzielne

Rozpoznać Jezusa
Tomasz chce dotknąć i sprawdzić, a więc
doświadczyć realnie pewnego faktu, aby go przyjąć
i zaakceptować. W końcu jednak wyznaje z wiarą:
Pan mój i Bóg mój. Dlaczego? Przestał szukać
Jezusa sam! Odnalazł Go wtedy, gdy wrócił do
pozostałych uczniów i wszedł ponownie we
wspólnotę, która trwała w miłości Boga i była
umocniona Duchem Świętym. Jezus objawił się
wówczas tak wyraźnie, że Tomasz rozpoznał w Nim
już nie tylko Syna, ale i Ojca. Słowa Pan mój i Bóg
mój to najlepsza odpowiedź na Jezusowe słowa:
Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Pan i Bóg stał się
odtąd jego Panem i Bogiem. On miłuje każdego nas
i do każdego przy-chodzi. Jeżeli będziemy umieli
Go rozpoznać, wtedy staniemy się ludźmi
błogosławionymi.
Chryste, klękam i "jak niewierny Tomasz Twych nie
szukam ran, lecz wyznaję z wiarą, żeś Ty mój Bóg i
Pan. Pomóż wierze mojej, Jezu, łaską swą, ożyw
mą nadzieję, rozpal miłość mą".

Your gift to God and our Parish
Good Friday:
Sunday Offerings:
Easter Collection:

$ 965
$ 1, 455
$ 3, 087

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

Święto Bożego Miłosierdzia
Pan Jezus wyznaczył dzień święta Miłosierdzia
Bożego i z tym świętem łączy wielkie łaski i
obietnice. W Dzienniczku pokornej służebnicy
Bożej, świętej Siostry Faustyny Kowalskiej
wyjaśnia, że Święto Miłosierdzia Bożego ma być
obchodzone na całym świecie w pierwszą niedziele
po Wielkanocy i, że kto w tym dniu przystąpi do
spowiedzi świętej i komunii dostąpi darowania
wszystkich grzechów nawet tych najcięższych.

OGŁOSZENIA
1. W przyszłą niedzielę, 10 kwietnia będziemy
obchodzić parafialną święconkę. Jako Rodzina
Parafialna zgromadzimy się w Sali parafialnej aby
uczcić pamiątkę Zmartwychwstania Pańskiego.
Dzieci z naszej parafii przedstawią Misterium
Wielkanocne. Zapraszamy wszystkich parafian i
gości aby świętować przy stole Wielkanocnym
tajemnice paschalne naszej wiary. Tradycyjnie,
panie proszone są o przyniesienie słodkich
wypieków.
2. Z racji odbywającej się próby chóru
gregoriańskiego w piątki, spotkania Kręgu
Biblijnego są przeniesione na środy po Mszy Św. o
godz. 7:00.
3.
W
poniedziałek
przypada
uroczystość
Zwiastowania Pańskiego. Zapraszamy na Msze
Św. o godz. 7:00 pm, która będzie sprawowana w
nadzwyczajnym rycie rzymskim (po łacinie).

2nd SUNDAY OF EASTER, APRIL 3, 2016

Psalm Refrain:
Give thanks to the Lord, for he is good; his steadfast love endures forever.
Reflection .....
Today's reading, from the Gospel of John, is
proclaimed on the second Sunday of Easter in each of
the three Sunday Lectionary cycles. This should alert
us to the significance of the encounters with the
resurrected Jesus described in this reading. This
Gospel combines two scenes: Jesus' appearance to
his disciples after his Resurrection and Jesus' dialogue
with Thomas, the disciple who doubted.
In today's Gospel, Jesus greets his disciples
with the gift of peace and the gift of the Holy Spirit.
Jesus also commissions his disciples to continue the
work that he has begun. As Jesus was sent by God, so
too does Jesus send his disciples. This continuity with
Jesus' own mission is an essential element of the
Church. Jesus grants the means to accomplish this
mission when he gives his disciples the gift of the Holy
Spirit. The Holy Spirit binds us together as a
community of faith and strengthens us to bear witness
to Jesus' Resurrection.
Jesus' words to his disciples also highlight the
integral connection between the forgiveness of sins
and the gift of the Holy Spirit. Forgiveness and
reconciliation are gifts to us from Jesus. With the grace
of the Holy Spirit, we can share these with others. This
is another essential aspect of what it means to be
Christ's Church. The Church continues Jesus' ministry
of forgiveness and reconciliation.
Thomas, the disciple who doubts, represents
the reality of the Church that comes after this first
community of disciples. All but the first disciples of
Jesus must believe without seeing. Like Thomas, we
may doubt the news that Jesus, who was crucified and
buried, appeared to his disciples. It is part of our
human nature to seek hard evidence that the Jesus
who appeared to the disciples after his death is,
indeed, the same Jesus who was crucified. Thomas is
given the opportunity to be our representative who
obtains this evidence. He gives witness to us that the
Jesus who was raised is the same Jesus who had
died. Through the gift of the Holy Spirit, we are among
those who are blessed for we have not seen and yet
have believed.

All parishioners are warmly invited to attend the
Parish Easter lunch next Sunday, April 10th, 2016,
following the 11:00 am Mass. Our youngest
parishioners are going to present a short
performance about the Paschal Mystery and
Resurrection of Christ. Please join us for this event!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:
„O Boże błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha
Świętego dla Ojca Św. Franciszka”

















Sunday, April 3, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Janinę i Tadeusza Marczak – Od córek
Za † Eugeniusza Chomickiego
Monday, April 4, 2016 (Latin)
7:00 pm
Dziękczynna z prośbą o Boże łaski sla Wiesławy i Antoniego
oraz Augustyny z mężem Nelsonem.
Wednesday, April 6, 2016
7:00 pm
O łaskę zdrowia, Boże błogosławieństwo, oraz szczęśliwą
opeprację dla Kacperka
Friday, April 8, 2016
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże dla Barbary i powrót do zdrowia –
Od Danuty
Saturday, April 9, 2016 (Latin)
9:00 am
Za † Janinę Pasek
Sunday, April 10, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
W intencji ofiar katastrofy smoleńskiej i zbrodni katyńskiej –
Od Klubu Gazety Polskiej w Toronto
Za † Bronisławę i Kazimierza Szmitko – Od syna Edwarda z
rodziną
Working wonders in our community...
Terry obtained his Master’s Degree in music and philosophy earlier in life
and was successful in careers in spirituality with the Carmelites as well as
in the hospitality industry. While working, he became addicted to alcohol.
Recognizing the seriousness of his problem and in order to return to work
successfully, Terry would need to be involved in a long term recovery
program. He chose the spiritually enriched program St Michael’s Homes
offered and as a result, Terry became focused and deeply connected with
the staff at St Michael’s and was able to continue on the right path. He
looks forward to the day soon when he can confidently leave and be
successful once again in the hospitality industry, and an inspiration to
those around him. ShareLife funded agencies like St. Michael’s homes
helps many men suffering from substance abuse get their lives back on
track through life-changing counselling and extensive support.
Next ShareLife Sunday is April 17, 2016
Please give generously. You can work wonders!

