II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 23 KWIETNIA 2017

Refren Psalmu:
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Rozważania Niedzielne

Siła osobistego spotkania
Myślę, że św. Tomasz może być doskonałym
patronem dla wielu z nas. Trudno mu było uwierzyć
w jakieś bajanie o zmartwychwstaniu. Był
człowiekiem bardzo trzeźwo myślącym i wiedział, że
jest to niemożliwe. Nikt nie był go w stanie
przekonać. Przecież na płaszczyźnie racjonalnej nie
da się tutaj nic udowodnić. A mimo wszystko w
końcu uwierzył. Przekonał go jednak nie jakiś
teoretyczny wywód, a osobiste spotkanie z
Jezusem. Do takiego spotkania zaproszony jest
każdy z nas. Świadectwo innych jest ważne, ale my
wezwani jesteśmy do tego, abyśmy sami byli
świadkami, a świadczyć można jedynie o tym, co
się samemu przeżyło, i o tym, kogo się osobiście
spotkało.
Panie Jezu, pomóż nam spotykać Ciebie każdego
dnia, aby nasza wiara mogła pozostać żywa. Spraw
także, abyśmy wydając owoce tego spotkania, stali
się wobec innych Twoimi świadkami.

Your gift to God and our Parish
April 14, 2017
Good Friday Offerings:

$ 1, 180

April 16, 2017
Sunday Offerings:
Easter Donation:

$ 1, 317
$ 3, 235

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/Announcements
W przyszłą niedzielę, 30 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.
❖
Archdiocesan Day of Prayer
Friday, May 12, 2017
On this day, Cardinal Collins has asked that we all
take the time, as a community, to pray for all
vocations; priesthood, religious and consecrated
life. During this time, we also ask that you pray for
our five soon-to-be priests along with all those who
are discerning or who are currently in formation. For
more information, please contact your parish office,
call the Office of Vocations at 416-968-0997 or
email vocations@archtoronto.org

2nd SUNDAY OF EASTER, APRIL 23, 2017

Psalm Refrain:
Give thanks to the Lord, for he is good; his steadfast love endures forever
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

The Gospels tell us that Jesus appeared to the
disciples on several occasions after they discovered
that his tomb was empty. Part of the mystery of Jesus’
Resurrection is that he appeared to his disciples not as
a spirit but in bodily form. The bodily form was not one
that the disciples recognized though. In John’s Gospel,
Mary of Magdala does not recognize that the figure
standing before her is Jesus until he speaks to her. In
Luke’s Gospel the disciples who meet Jesus on the
road to Emmaus do not recognize him until he breaks
bread with them. The resurrected Jesus had a physical
presence, but the disciples couldn’t recognize Jesus
unless he allowed them to. His resurrected body,
nonetheless, showed the marks of his crucifixion.
From readings such as today’s Gospel, we also
see that in his resurrected body, Jesus seems to be free
of physical constraints. He appears to the disciples
despite the fact that the doors were locked.
Jesus greets his disciples with the gift of peace
and the gift of the Holy Spirit. In doing so, Jesus
commissions his disciples to continue the work that he
has begun: “As the Father has sent me, so I send you.”
During the meeting, Jesus also shows the integral
connection between forgiveness of sins and the gift of
the Holy Spirit.
The story of Thomas illustrates our Christian
experience today: We are called to believe without
seeing. In fact, all Christians after the first witnesses
have been called to believe without seeing. Thomas’s
doubt is hardly surprising; the news of Jesus’
appearance was incredible to the disciples who had
seen him crucified and buried. Thomas’s human nature
compelled him to want hard evidence that the Jesus
who appeared to the disciples after his death was
indeed the same Jesus who had been crucified.
Thomas is given the opportunity to act on that desire.
He is our witness that Jesus is really risen.
Our faith is based on the witness of the Church
that has preceded us, beginning with Thomas and the
first disciples. Through Baptism we receive the same
Holy Spirit that Jesus brought to the first disciples. We
are among those who are “blessed” because we believe
without having seen.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:

„O dary Ducha Świętego i Boże
błogosławieństwo dla Ojca Świętego
Franciszka”
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All parishioners are warmly invited to attend the
Parish Easter lunch next Sunday, April 30th, 2017,
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!

❖
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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 dla 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 Janinę Utkała
Za † męża Wojciecha w dniu jego imienin
Za † dziadków Prusinowskich i dziadków Sanigórskich
oraz † Lucjana Sanigórskiego
Za † Franciszkę Gierczak
Wednesday, April 26, 2017
7:00 pm
Za † Marka Suchowskiego – Od żony Marii
Friday, April 28, 2017
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo dla Małgosi, Franka i Michałka –
Od rodziców
Saturday, April 29, 2017 (Latin)
9:00 pm
Za † Oj. Ryszarda Kosiana – Od parafian
Sunday, April 30, 2017
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Dziękczynna za 30 lat małżeństwa z prośbą o dalsze
błogosławieństwo dla Krystyny i Darka Nowaczyk oraz dla
ich dzieci Kuby z Marcelką, Ewy i Ani
O wszystkie potrzebne łaski dla mamy Haliny – Od córki
Za † Wandę Witiuk – Od chóru parafialnego
Za † dziadków Prusinowskich i dziadków Sanigórskich
oraz † Lucjana Sanigórskiego

