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Refren Psalmu:
Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś

Rozważania Niedzielne

Zobaczyć Jezusa
Nawet najwspanialszy dar może pójść w
zapomnienie lub być nienależycie przyjęty. Tak było
ze zmartwychwstaniem. Jezus ukazywał się swoim
uczniom, a więc wiedzieli, że żyje. Odpowiedzią
Piotra na dar nowego życia było lapidarne
stwierdzenie: Idę łowić ryby. Wyraził on w ten
sposób zamysł innych uczniów, ponieważ bez
wahania poszli za nim. Po bezowocnej nocy
przychodzi Jezus i zadaje Piotrowi pytanie o miłość:
Czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci? To pytanie
można przetłumaczyć, zachowując poprawność
językową, nieco inaczej: Czy miłujesz Mnie więcej
aniżeli te rzeczy? To znaczy swoją łódź, sieci,
jezioro, czyli to wszystko, co przyćmiewa mu oczy i
serce. Prawdziwie zobaczyć Jezusa może tylko ten,
kto Go miłuje.
Panie, Ty umiłowałeś mnie do końca. Gdy
zapominam o Tobie, stawiasz mi to samo pytanie:
"Czy Mnie miłujesz?". Ty naprawdę wiesz wszystko
i znasz mą słabość i niestałość w miłości.

Your gift to God and our Parish
April 3, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 375

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

Tak Polska się zaczęła
Chrzest i erygowanie niezależnego biskupstwa zrównały
Polskę
z chrześcijańskimi
krajami
Europy
i związały
z zachodnim kręgiem kultury chrześcijańskiej. Mieszko I stał się
równy innym władcom chrześcijańskim, umocnił też swoją
władzę i stał się pomazańcem Bożym, któremu należne jest
posłuszeństwo wszystkich poddanych. Do Polski zaczęli
przybywać duchowni. Powszechna wśród nich znajomość
łaciny ułatwiała władcy kontakty międzynarodowe. Duchowni
znali również tajniki uprawy roli, uczyli melioracji podmokłych
terenów, stosowali nowe narzędzia, których wykorzystanie
przyczyniało się do rozwoju gospodarki rolnej. Powstawały
wspaniałe budowle sakralne, wznoszono nowe świątynie. Przy
katedrach, parafiach i klasztorach zakładano szkoły kształcące
kandydatów do stanu duchownego, ale nie tylko.
Klasztory i kościoły były też ośrodkami życia intelektualnego
i artystycznego. Literatura i sztuka kształtowały się głównie pod
wpływem i dla celów Kościoła. Szerzenie się religii
chrześcijańskiej sprzyjało rozwojowi i wzbogacaniu słownictwa.
— Całe nasze duchowe bogactwo, nasza narodowa kultura, są
owocem przyjęcia chrztu św. przez księcia Mieszka I i naszych
praojców. Jako ich spadkobiercy, jako spadkobiercy tej
ogromnej duchowej spuścizny, mamy prawo do wielkiej dumy,
ale mamy też święty obowiązek obrony chrześcijańskich
wartości, z których wyrosła Polska. Obchody jubileuszu 1050lecia chrztu Polski pokażą nam wszystkim, ile z tego wielkiego,
historycznego dziedzictwa przetrwało do naszych czasów.

OGŁOSZENIA
1. Działamy cuda wśród sąsiadów...
Przeszło 39,000 osób skorzystało z pomocy w prostowaniu
swego życia dzięki agencjom wspieranym przez ShareLife.
W najbliższą niedzielę, 17 kwietnia 2016 roku przypada
Niedziela ShareLife.
Bądź hojny. I ty możesz zdziałać cuda!
2. 22 kwietnia o godz. 8:00 pm odbędzie się seminarium
dotyczące Mszy Św. Trydenckiej. Przeprowadzą je
przedstawiciele „Una Voce”. Serdecznie zapraszamy!

3rd SUNDAY OF EASTER, APRIL 10, 2016

Psalm Refrain:
I will extol you, Lord, for you have raised me up.
Reflection .....
Today's Gospel is one of the post-Resurrection
appearances reported by John. Recall that in John's
Gospel, Jesus appears first to Mary of Magdala, second
to all of the disciples except Thomas, and finally to
Thomas and the disciples (which we heard last Sunday).
Last week we heard that Jesus appeared to the
gathered disciples in a locked room, probably in
Jerusalem. In today's Gospel, the disciples are no longer
in Jerusalem; they are in Galilee, returning to their work of
fishing. Simon Peter is still presented in the role of leader:
when he announces that he is going fishing, the other
disciples follow. They spend the night fishing but are
unsuccessful.
Jesus calls to them from the shore, but just as
when Jesus first appeared to Mary of Magdala, the
disciples do not recognize him immediately. Still, they
follow the stranger's instructions and bring in a large haul
of fish. It is at this point that one of the disciples (the
“disciple whom Jesus loved”) realizes that Jesus is
appearing to them. Upon hearing this news, Simon Peter
leads the way again, jumping from the boat and swimming
to shore. The other disciples follow in the boat, dragging
the fish.
The disciples have brought to shore a tremendous
catch of fish that Jesus has directed them to find. But
once on the shore, they see that Jesus has already
prepared fish and bread on a charcoal fire. Jesus directs
the disciples to bring their catch of fish as well. Jesus is
host at the meal that follows, feeding the disciples the
bread and fish. In this detail we see allusions to the
miracle of the multiplication of the loaves and the fishes
told in John 6.
There are also allusions in the Gospel to our
gathering for the celebration of the Mass. In the Eucharist,
we too are fed by Jesus in the bread and wine that have
become his very Body and Blood. We also find in this
story insight about the Presentation of the Gifts at Mass.
The gifts we bring to the altar, bread and wine, are made
from gifts that God gave first to us: grain and grapes, the
fruit of the earth. God has no need of anything further. Yet
God accepts the offering we bring—bread and wine, “the
work of human hands”—and transforms our offering into
the gift of his very presence.
After the meal, Jesus directs himself to Simon
Peter. The community of John's Gospel probably looked
down on Peter because of his denial of Jesus. This
dialogue with Simon Peter is a reversal of Peter's three
denials. Peter is forgiven. Having been restored to
friendship with Jesus, Simon Peter is sent on a mission.
“Feed my lambs . . . Tend my sheep . . . Feed my sheep.”
These commands indicate that Peter is to be as Jesus,
even unto sacrificing for the flock. As Jesus has fed Peter
in this meal and as Jesus feeds us in the Eucharist, so he
also sends us to follow him, asking that we offer our lives
in service and sacrifice.

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

















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
Wednesday, April 13, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo dla Marianny i Jej najbliższych –
Od Ireny
Friday, April 15, 2016
7:00 pm
Za † Vincenzina Marino – Od córki
Saturday, April 16, 2016 (Latin)
9:00 am
O szczęsliwą operację i łaskę zdrowia dla Bożeny
Sunday, April 17, 2016
9:00 am
O łaskę Bożą i opiekę Matki Bożej dla Justyny w 29 urodziny i
Rafała w 41 urodziny – Od rodziców
11:00 am
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie
łaski dla Ireny i Wiesława Żuk w 30 rocz. ich ślubu – Od dzieci
z rodzinami
O szczęśliwą podróż do Polski i opiekę Jezusa Miłosiernego
podczas pobytu w Ojczyźnie
Working wonders in our neighbourhoods...
“I would like to take this opportunity to encourage the community of Peel
to be a part of the healing journey with Catholic Family Services of PeelDufferin (CFSPD). It’s a great organization that demonstrates care,
support and compassion toward our well-being and healing processes.
Since I began with this agency, it has been a transformational
experience. I have gained so much knowledge and insight about myself
and others and have made great friends and enjoy meeting new people. I
would like to thank ShareLife and CFSPD for allowing me this opportunity
to be part of their family and am very grateful for all the services they
provided for me and the community at large.” — Debbie, a client of the
CFSPD sistering program.
Over 39,000 individuals received help in getting their lives back on track
through ShareLife-supported family services programs.
Next Sunday, April 17, 2016 is ShareLife Sunday
Please give generously. You can work wonders!

