III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 30 KWIETNIA 2017

Refren Psalmu:
Ukaż nam, Panie, Twoją ścieżkę życia
Rozważania Niedzielne

Zawiedzione nadzieje
Rozczarowani uczniowie mówią: A my mieliśmy
nadzieję, że to On wyzwoli Izraela. Jezus zawiódł
ich nadzieje. Nie wygnał Rzymian i nie przywrócił
Izraelowi utraconej potęgi. Nie odnowił tego, co na
skutek grzechu ludu i jego przywódców popadło w
ruinę. Czy jednak rzeczywiście? A może w swojej
ślepocie ci, którzy oczekiwali doczesnego
zbawienia, nie potrafili dostrzec, że Bóg
nieskończenie przekroczył ich oczekiwania i odnowił
wszystko to, co na skutek grzechu pierwszych ludzi
zostało zniszczone? Zamiast przywracać królestwo
Izraela, zawarł w sobie wieczne przymierze pokoju,
które już nigdy nie zostanie złamane. Swoim
zbawieniem ogarnął cały świat i wszystkich ludzi,
przywracając harmonię w sposób pełniejszy niż ten,
który istniał na początku. Bóg stał się człowiekiem,
wynosząc w ten sposób ludzi do komunii w samym
Bogu. Czy taką odbudowę rzeczywistości można
uznać za zawiedzione nadzieje?
Panie Jezu, Ty jesteś naszą nadzieją. Pomóż nam
niestrudzenie ufać Tobie w momentach zwątpienia i
rozczarowania.

Your gift to God and our Parish
April 23, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 470

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 o godz. 7:00, aby tę piękną
tradycję i pobożność Maryjną kontynuować. Rozważania
Maryjne będą koncentrować się na Jubileuszu 140
rocznicy objawień w Gietrzwałdzie (Polskim Lourdes),
akcentując cudowne zdarzenia na tym świętym miejscu.

Ogłoszenia/Announcements
Żyj Ewangelią pomagając rodzinom przeżywającym
kryzys...
Jako ofiara przemocy seksualnej w latach dzieciństwa,
Tom doświadczony depresją szukał pomocy w lokalnej
klinice. Krótko po śmierci żony, alkoholizm, uzależnienie
od narkotyków, myśli samobójcze, depresja i utrata
pieniędzy bardzo zniszczyły jego relacje z matką i
dwoma synami. W ramach programu 12 kroków i innych
usług świadczonych w Catholic Family Services of
Simcoe County, Tom zaznał ogromnego spokoju i
poprawy w relacjach w rodzinie. „Tu chodzi o ratowanie
życia i dawanie nadziei,” twierdzi Tom. „Jestem bardzo
wdzięczny ShareLife, że wspiera finansowo Catholic
Family Services of Simcoe.” Ponad 21,000 osób
otrzymało pomoc w ułożeniu sobie życia na nowo
dzięki programom oferowanym przez Family
Services i wspieranym przez ShareLife.

Najbliższa niedziela 7 maja 2017 jest niedzielą
ShareLife.
❖
COINS FOR LIFE 2017 project has ended.
Please bring boxes back to parish!
Campaign Life Coalition thanks you for your generosity
for God’s preborn babies in the womb!
Every coin makes a difference and helps CLC to run the
annual National March for Life in Ottawa May 11, 2017.
More than ever faced with such a strong ‘culture of
death’ movement in our country, we must defend life
from conception to natural death. Keep us in your
prayers and join us if you can. We need more
‘volunteers’ for this work of God. For more information on
the March contact CLC at 416 204 9749.

3rd SUNDAY OF EASTER, APRIL 30, 2017

Psalm Refrain:
Lord, you will show me the path of life
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
On most Sundays during the Easter season in
Cycle A, our Gospel is taken from the Gospel of John.
This week’s Gospel, however, is taken from the Gospel
of Luke. As in last week’s Gospel, today’s Gospel
shows us how the first community of disciples came to
believe that Jesus had risen from the dead. In these
stories we gain insight into how the community of the
Church came to be formed.
When we read today’s Gospel, we may be
surprised to learn that these friends of Jesus could walk
and converse with him at some length yet not recognize
him. Again we discover that the risen Jesus is not
always easily recognized. Cleopas and the other
disciple walk with a person whom they believe to be a
stranger; only later do they discover that the stranger is
Jesus. We learn that the first community met and
recognized Jesus in the breaking of the bread, just as
we meet Jesus in the Eucharist.
We can imagine the feelings of the two disciples
in today’s reading. They are leaving their community in
Jerusalem. Their friend Jesus has been crucified. Their
hope is gone. They are trying to make sense of what
has occurred, so that they can put the experience
behind them.
Jesus himself approaches the two men, but
they take him for a stranger. Jesus asks them what they
are discussing. He invites them to share their
experience and interpretation of the events surrounding
his crucifixion and death. When the two disciples have
done so, Jesus offers his own interpretation of his
crucifixion and resurrection, citing Jewish Scripture. In
that encounter we find the model for our Liturgy of the
Word—what we do each time we gather as a
community for the Eucharist. We reflect upon our life
experiences and interpret them in light of Scripture. We
gather together to break open the Word of God.
In the next part of the story, we find a model for
our Liturgy of the Eucharist. The disciples invite the
stranger (Jesus) to stay with them. During the meal in
which they share in the breaking of the bread, the
disciples’ eyes are opened; they recognize the stranger
as Jesus. In the Eucharist too we share in the breaking
of the bread and discover Jesus in our midst. Just as
the disciples returned to Jerusalem to recount their
experience to the other disciples, we too are sent from
our Eucharistic gathering. Our experience of Jesus in
the Eucharist compels us to share the story with others.

Next Sunday May 7, 2017 is ShareLife Sunday.
Please give generously!

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc maj:

„O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Ojczyzny Polski i narodu polskiego”
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Sunday, April 30, 2017
9:00 am
For all 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
O łaskę wiary dla nowo ochrzczonej Maji – Od babci Wiktorii
O łaskę zdrowia dla Bożeny – Od rodziny
Za † Wandę Witiuk – Od chóru parafialnego
Za † dziadków Prusinowskich i dziadków Sanigórskich oraz †
Lucjana Sanigórskiego
Monday, May 1, 2017
7:00 pm
O łaskę Bożą, opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Stanisławy i
Zbigniewa Antkowskich
Tuesday, May 2, 2017
7:00 pm
Za † Helenę Sroślak
Wednesday, May 3, 2017
7:00 pm
Za † Wandę Witiuk – Od rodziny Antkowskich
Za † Helenę Wiktorko – Od córki
Friday, May 4, 2017
7:00 pm
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Marii w dniu
urodzin
Friday, May 5, 2017
7:00 pm
Za † Apoleniusza Rogulskiego i Czesławę Regulską – Od córki
Danuty
Saturday, May 6, 2017
9:00 pm
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ojczyzny
Polski i narodu polskiego – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, May 7, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stasi i całej rodziny
O wszystkie potrzebne łaski dla mamy Haliny – Od córki
Za † Seweryna Borowskiego
Za † Wandę Witiuk – Od Rodziny Żywego Różańca
Za † dziadków Prusinowskich i dziadków Sanigórskich oraz †
Lucjana Sanigórskiego

