III NIEDZIELA WIELKANOCNA, 15 KWIETNIA 2018
Refren Psalmu:
Wznieś ponad nami światłość Twoją, Panie.
Rozważania Niedzielne

Jestem
„Kim jest ten trzeci, który zawsze idzie obok ciebie?
Gdy liczę nas, jesteśmy tylko ty i ja. Lecz gdy
spoglądam przed siebie w biel drogi, zawsze ktoś
jeszcze idzie obok ciebie”. Tak o tajemniczym
wędrowaniu do Emaus opowiadał w jednym ze
swoich wierszy T. S. Eliot. Ta wędrówka
doprowadziła uczniów Jezusa do spotkania, a
spotkanie za stołem – do wiary. Nie brakuje dziś
ludzi z sercami pełnymi wątpliwości, zmieszanych
na duchu wskutek chaosu idei, słów, zawiedzionych
nadziei i niespełnionych marzeń. „Ja jestem!” –
mówi do nich Chrystus. Tylko tyle i aż tyle.
Panie, bądź blisko wszystkich wątpiących,
zawiedzionych, zatrwożonych i słabych na duchu.
Pośród nich, tak często odnajduję siebie. Ześlij im,
o Zmartwychwstały, pocieszenie i napełnij ich serca
swoim światłem.
Praying with the Church
The Pope’s Prayer Intention
For Those Who Have Responsibility in Economic
Matters: That economists may have the courage to
reject any economy of exclusion and know how to
open new paths.

Your gift to God and our Parish
April 8, 2018
Sunday Offerings:
Roof Replacement:
Renovation Fund:

$ 1, 530
$ 980
$ 2, 170

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

Ogłoszenia/Announcements
Dzisiaj 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.
❖

W dzisiejszą niedzielę również będzie możliwość
zakupienia ciekawej pozycji książkowej, pt. „Zamach”
– Jacek Tacik. Książkę tę będzie rozprowadzać Kinga
Fasciszewska, a przychód ze sprzedaży zostanie
przeznaczony na wsparcie Radia Rodzina.
❖
Żyj Ewangelią pomagając osobom uzależnionym
Okaleczony przez przemoc w dzieciństwie, Andrew
uzależnił się od narkotyków jako nastolatek. Przez
następne 20 lat błakał się po więzieniach i szpitalach.
W końcu trafł do St. Michael's Homes, agencji
fnansowanej przez ShareLife, która oferuje program
mieszkaniowy dla osób zmagających się z
uzależnieniami. Teraz trzeźwy i wyposażony w
umiejętności radzenia sobie ze stresem, Andrew jest
szczęśliwy i buduje nowe życie. Wspierając ShareLife,
pomagasz ludziom takim jak Andrew odbudować
swoje życie. Następna niedziela 22 kwietnia jest
niedzielą ShareLife.
❖
COINS FOR LIFE 2018
The annual Coins For Life project is ending. Kindly
bring boxes back to parish by Sunday, April 22,
2018. 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 10,
2018. 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 n
eed more
‘volunteers’ for this work of God. For more information
on the march, contact CLC at 416 204 9749.
❖
Do not be far off and alone any longer. Come near. We
can
help.
Call
416-629-8264
or
e-mail
ProjectRachel@stmarysrefuge.org. A weekend retreat
for women whose hearts have been broken by abortion:
May 4-6, 2018. Project Rachel – private and confidential.
“When I call, answer me, O my just God, you who relieve
me when I am in distress; have pity on me, and hear my
prayer!” Psalm 4.

3RD SUNDAY OF EASTER, APRIL 15, 2018
Psalm Refrain:
Let the light of your face shine on us, O Lord.
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

On the third Sunday of Easter, we continue to
hear Gospel accounts of Jesus’ appearances to his
disciples following his Resurrection. Today’s reading,
taken from the Gospel of Luke, follows immediately
after the report of Jesus' appearance to his disciples
on the road to Emmaus. This is the event being
recounted by the disciples in the opening verse of
today’s Gospel.
Consistently in the reports of Jesus’ postResurrection appearances, Jesus greets his disciples
with the words, “Peace be with you.” This is a most
appropriate greeting. The disciples have witnessed the
death of someone they loved, and they now fear for
their own lives as well. Peace is what they need more
than anything else. Jesus often connects this greeting
of peace with another gift—forgiveness. In today’s
Gospel, this connection is made in the final verses.
Even as they hear Jesus’ greeting of peace, the
disciples are startled and terrified. They are uncertain
about what to make of the figure before them and,
quite understandably, they mistake Jesus for a ghost.
Yet the figure before them is not a ghost; Jesus invites
them to experience his resurrected body with their
senses, to look and to touch. The figure before them is
flesh and bone, still bearing the marks of crucifixion.
Although the disciples cannot forget his suffering and
death, peace begins to take root in their hearts, as
their fears turn to joy and amazement.
As further proof of his identity and of his
resurrected body, Jesus eats with his disciples. The
disciples have known Jesus best through the meals
that he has shared with them. Descriptions of these
meals are a defining element of Luke’s Gospel. By
eating with his disciples after his Resurrection, Jesus
recalls all these meals, and most importantly, he
recalls the Last Supper.
Luke’s report of the Last Supper and the meals
that Jesus shared after his Resurrection unveil for us
the significance of the Eucharist. Having shared a
meal with his disciples, Jesus now uncovers for them
the significance of what was written about him in the
Scriptures. So, too, our celebration of the Mass is an
encounter with Jesus, through the Word and the
Sacrament of the Eucharist. As Jesus commissions his
disciples to be witnesses to what Scriptures foretold,
our celebration of the Eucharist commissions us. Like
the disciples, we are sent to announce the good news
of Jesus’ forgiveness of sins.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:

„O łaskę nawrócenia dla grzeszników”
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Sunday, April 15, 2018
9:00 am
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Justyny w 31 urodziny i Rafała w 43 urodziny – Od
rodziców
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego
Za † Mariana Pietruszewskiego – Od Ireny Duklas
Za † Wandę Witiuk – Od Celiny z córkami
O łaskę powrotu do zdrowia dla Hanki Rychlickiej – Od
parafian
O Boże błogosławieństwo dla Wiesi Dobosz, Jana
Chomickiego i Jadwigi Laskowskiej – Od przyjaciół
O siłę do walki z pokusami – Od Roberta
Wednesday, April 18, 2018
7:00 pm
Za † brata Waldemara Koconia i † Marię o dar radości
wiecznej – Od siostry
Friday, April 20, 2018
7:00 pm - Wolna
Saturday, April 21, 2018 (Latin)
9:00 am
O szczęśliwą operację i powrót do zdrowia dla Wiesi
Sunday, April 22, 2018
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Dziękczynna za otrzymane łaski i dar życia z prośbą o
dalszą opiekę Matki Bożej dla Giny Gałęzka
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
rodziców i całej rodziny
Za † Jadwigę Godula – Od Marysi
Za † Maree i Jurka Bartnicki – Od córki Patrycji Quinn i
rodziny
Za † Marię i Wojciecha Przybyło – Od Heleny z rodziną
Za † Mariana Pietruszewskiego – Od Teresy i Andrzeja z
dziećmi i wnukami

All parishioners are warmly invited to attend the
Parish Easter lunch today, 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!

