V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 24 KWIETNIA 2016

Refren Psalmu:
Będę Cię sławił, Boże mój i Królu
Rozważania Niedzielne

Znak rozpoznawczy
Kiedy przychodzi moment, aby pożegnać się ze
swoimi bliskimi, to nie ma już czasu na jakieś
zbędne słowa. Mówi się wówczas tylko to, co jest
naprawdę najważniejsze, żywiąc nadzieję, że
wypowiadane słowa pozostaną na trwałe w pamięci
i sercu bliskiej osoby. Ma to być swoisty testament
duchowy. Tak właśnie Jezus żegna się ze swymi
uczniami, których nazywa dziećmi, aby łatwiej mogli
przyjąć Jego ostatnie pouczenie. Świadom, że
nadchodzi godzina, dla której przyszedł, daje im
nowe przykazanie. Jego uczniowie Mają się
wzajemnie miłować. Odtąd miłość będzie nie tylko
ich znakiem rozpoznawczym, ale również
naśladowaniem i uobecnieniem Jezusa, za którym
jeszcze nie mogą się udać, a sam Bóg dozna przez
to chwały.
Jezu, Twoje przykazanie miłości jest rzeczywiście
nowe. Mam kochać nie tylko nade wszystko, z
całych sił i jak siebie samego. Mam miłować tak, jak
Ty umiłowałeś mnie, czyli do końca.

Your gift to God and our Parish
April 17, 2016
Sunday Offerings:
Share Life Collection:

$ 1, 385
$ 1, 075

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

Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym
czci Matki Bożej. Słynne „majówki” - nabożeństwa,
odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach,
kapliczkach i przydrożnych figurach, na stałe wpisały się w
krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania
Loretańska. W naszej parafii, tak jak to było w zeszłym
roku, będziemy zbierać się każdego dnia w kościele, aby tę
piękną tradycję i pobożność Maryjną kontynuować,
szczególnie w trakcie obchodów 1050 rocznicy chrztu
Polski. Rozważania Maryjne będą koncentrować się na
przygotowaniu wszystkich wiernych do zawierzenia naszych
spraw osobistych i całej ojczyzny Matce Bożej Królowej
Polski.

OGŁOSZENIA
1. Dziękujemy za wspaniałą parafialną akademię związaną
z uroczystością 1050 rocznicy chrztu Polski. Słowa
wdzięczności kierujemy do osób które bezpośrednio
pracowały z dziećmi i w ten sposób podkreśliliśmy wagę
tego wydzarzenia w historii kościoła i naszej ojczyzny.
Dzieciom dziękujemy za występ który był napewno lekcją
patriotyzmu i kultywowania naszej polskiej tradycji.
2. Działamy cuda dla nowoprzybyłych do Kanady...
„Urząd do Spraw Uchodźców (ORAT) dał mi, Chrześcijance z
Iraku, szansę poznania innych osób, które doświadczyły tego
samego co ja. Dzięki temu jesteśmy w stanie wspierać się
wzajemnie na tej nowej drodze do Kanady i nie wiem gdzie
bym była dziś bez ORAT. Bardzo możliwe, że wciąż byłabym w
Jordanii, pełna obawy o swoje życie, bez możliwości
praktykowania swojej religii, pod groźbą deportacji. To
wszystko co ORAT zrobiło naprawdę dało mi nadzieję i szansę
na życie wolne od prześladowań i strachu. ORAT również
zaprosiło mnie do współpracy i dziś jestem w stanie
sponsorować do Kanady jedną osobę lub rodzinę z ich
pomocą.” —Sara, Chrześcijanka, uchodźca z Iraku.
Od 2009 roku ORAT – agencja wspierana przez ShareLife –
sponsorowała ponad 2,500 rodzin przesiedleńców w rejonie
GTA.
Kolejna Niedziela ShareLife przypada 29 maja 2016 roku
Bądź hojny. Razem możemy zdziałać cuda!

5th SUNDAY OF EASTER, APRIL 24, 2016

Psalm Refrain:
I will bless your name forever, my king and my God
Reflection .....
Today's Gospel again comes from the
Gospel of John. Like last week, today we hear
words spoken by Jesus before his death and
Resurrection. Jesus is teaching at the Last Supper.
John's Gospel does not include an
institution of the Eucharist narrative; instead, Jesus
washes his disciples' feet. Immediately after, Jesus
predicts his betrayal by Judas. Today's Gospel
follows that prediction. It can be read as a
continuing explanation of Jesus' act of washing his
disciples' feet. It begins with the announcement
that this is the moment when the Son of Man will
be glorified. This theme continues throughout
John's Passion. Jesus will be glorified in his death
on the cross and in his Resurrection, and the
disciples will glorify Jesus in the love they show.
John's Gospel does not present a
sentimental view of love. This is a type of love that
is shown in service and sacrifice. It is difficult to
choose to love when faced with hatred and anger.
Jesus tells the disciples that all will know that they
are his disciples because of the love they show for
one another. This description of the early Christian
community will be repeated in the Acts of the
Apostles: “See how they love one another.”
Christian love is the hallmark of Christianity. We
see it lived in the witness of the martyrs. We see it
in the example of the lives of the saints. We see it
in the holy women and men who live and love
daily, making small and large sacrifices for others.
On Thursday May 5, 2016, on the Solemnity of the
Ascension of the Lord, we will be celebrating Tridentine
Mass (in Latin) at 7:00 pm. The Mass is referred to as
Solemn High Mass or simply High Mass, and is
celebrated by a priest with a deacon and a subdeacon,
requiring most of the parts of the Mass to be sung. Our
Parish Gregorian choir is going to sing all parts of this
Mass. All are welcome to attend.

Office of Vocations is hosting ORDINATION PRAYER
VIGIL. Let’s pray together for an increase in vocations
especially to priesthood, consecrated life and healthy
marriages.
Event will be held at St. Michael’s
Cathedral, 65 Bond St. Toronto on Friday, April 29 from
6pm until midnight.

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















Sunday, April 24, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Emila Rainer w 20 rocznicę śmierci – Od syna z
rodziną
Za † Stanisława Wojciechowskiego w 2 rocznicę śmierci –
Od żony z dziećmi
Wednesday, April 27, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo dla Małgosi, Michałka, Franka i
Marka – Od rodziców
Friday, April 29, 2016
7:00 pm
Za † Wiolettę Bielicką
Saturday, April 30, 2016 (Latin)
9:00 am
O powót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Jennifer
Sunday, May 1, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Stanisława i Czesławę Kolimaga i zmarłych z tej
rodziny – Od rodziny Bałdyga
Za † Józefa Witiuk – od Janiny Załuga i Charles
Farquharson
Working wonders for our new arrivals in Canada...
“As an Iraqi Christian, the Office for Refugees (ORAT) has provided
me with the opportunity to meet other people who have experienced
the same thing that I have. We are able to help support each other in
this new journey to Canada and without ORAT, I do not know where I
would be today. It is possible I would still be in Jordan, afraid for my
life, unable to practice my religion, and under threat of deportation.
The work that ORAT did truly gave me hope and a chance at life
free from persecution and fear. ORAT has also invited me to
volunteer with them, and I am even able to sponsor a new person or
family to come to Canada with their help.” —Sara, a Christian refugee
from Iraq.
Since 2009, ShareLife-supported OrAT has sponsored over 2,500
families to be resettled in the GTA.
Next ShareLife Sunday is May 29, 2016
Please give generously. Together we can work wonders!

