NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 16 KWIETNIA 2017

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

Pobiec do grobu Pana
Nie tylko dziś powinniśmy przybiec do grobu Pana
Zmartwychwstałego, w którym jest źródło naszego
życia. Jezus jest większy niż wszystko to, co nas
przygniata, przezwyciężył nawet śmierć i obdarza
nas zwycięstwem. Odkrycie tego, że Ukrzyżowany
żyje, jest procesem. Choć to Maria Magdalena jako
pierwsza staje się świadkiem pustego grobu, a
Szymon Piotr wchodzi do niego pierwszy, to jednak
uczeń, którego Jezus kochał jako pierwszy zobaczył
i uwierzył. Fakt pustego grobu był dla każdego z
nich takim samym znakiem, ale każdy z nich
potrzebował innego czasu, aby zrodziła się w nim
wiara. W wyścigu do grobu Pana nie ma
przegranych. Bóg jako pierwszy, przyjmując ludzkie
ciało, żyjąc w pełni jako zwykły człowiek, wyszedł
nam na spotkanie, które, jak się okazuje, może być
odkryciem Jego prawdziwej natury w miejscu, w
którym Go nie ma, w Jego pustym grobie.
Zmartwychwstały Panie, udziel nam łaski odkrycia
prawdy o Tobie i umocnij nią naszą wiarę,
prowadząc nas do świętości.

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
Ks. Jan Brzozowski
Diakon Peter Klimek

Ogłoszenia/Announcements
Dla
Polaków
powracających
do
Polski
OSIEDLE
KANADYJSKIE W POLSCE "SPA-EMERYTURA" Sprzedaż
Domów i Apartamentów
Opieka medyczna na Osiedlu 24/h
Osiedle w województwie lubelskim, pod Uzdrowiskiem
Nałęczów, przy Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w
Wąwolnicy.
Tel: Poland 011 48-505-060-910
Tel. Canada 1-587-216-28-20.
E-mail:miroslawbernecki@wp.pl, www.spaemerytura.pl

❖

Your gift to God and our Parish

Senior Men’s High School Retreat (Grades 11 & 12)

April 9, 2017

The Office of Vocations is hosting a day retreat at St.
Mary Immaculate Parish, Richmond Hill on Saturday,
April 29, 2017 (from 9am to 5pm). Provides a time to
pray, interact & socialize with other young Catholic men.
Seminarians will deliver talks on practical aspects of
faith. Day includes Holy Mass, Adoration & Confession.
For more information please contact your pastor or call
the Office of Vocations at 416-968-0997 or email:
vocations@archtoronto.org

Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 830
$ 3, 895

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

RESURRECTION OF THE LORD, APRIL 16, 2017

Psalm Refrain:
This is the day that the Lord has made; let us rejoice and be glad!
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

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.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:

„O dary Ducha Świętego i Boże
błogosławieństwo dla Ojca Świętego
Franciszka”
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Easter Sunday, April 16, 2017
7:00 am
Za † rodziców Marię i Aleksandra Michaluk oraz za †
Sabinę i Bronisława Osieckich – Od córki i syna z rodziną
9:00 am (English)
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego
Za † O. Ryszarda Kosiana – Od parafian
Za † dziadków Prusinowskich i dziadków Sanigórskich
oraz † Lucjana Sanigórskiego
O wszystkie potrzebne łaski dla mamy Haliny – Od córki
Monday, April 17, 2017
9:00 am (Latin) – Wolna
11:00 am
Za † Wandę Witiuk – Od chóru parafialnego
Wednesday, April 19, 2017
7:00 pm
Za † O. Ryszarda Kosiana – Od parafian
Friday, April 21, 2017
7:00 pm
Za † Hedy Banar – Od męża Tadeusza
Saturday, April 22, 2017
9:00 pm
Za † Ks. Sylwestra Zawadzkiego w 4 rocznicę jego śmierci
Sunday, April 23, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jerzego Maciąg w
rocznicę urodzin – Od rodziny Kuraś
O łaskę zdrowia dla Ireny Szumskiej, Boże miłosierdzie i
opiekę Matki Bożej w ciężkej chorobie – Od rodziny
Osieckich
O wszystkie potrzebne łaski dlal mamy Haliny – Od córki
Dziękczynna za dar życia i wszelkie łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki
Bożej
Za † Jana i Jadwigę Utkała
Za † męża Wojciecha w dniu jego imenin
Za † dziadków Prusinowskich i dziadków Sanigórskich
oraz † Lucjana Sanigórskiego

