IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 22 KWIETNIA 2018
Refren Psalmu:
Kamień wzgardzony stał się fundamentem
Ogłoszenia/Announcements

Rozważania Niedzielne

Głos
Owce idą za głosem pasterza, czasem we mgle czy
deszczu. Może nawet go nie widzą. Wystarczy, że
słyszą jego głos, który znają. Przestraszone dziecko
przestaje płakać, słysząc głos matki: „Jestem tu, nie
bój się”. Warto się zastanowić, czyj głos jest dla
mnie ważny, w czyich słowach odnajduję szczęście,
pokój, czuję się bezpiecznie. Głos, któremu można
zaufać, rodzi się z miłości. Odkryć powołanie to
usłyszeć taki głos. „Bądź przy mnie” – mówią
kochający się ludzie. „Pójdź za mną” – mówi Jezus,
zapraszając do stania się Jego uczniem.
Panie Jezu, wśród wielu różnych dźwięków i słów,
które codziennie mnie otaczają, daj mi usłyszeć
Twój głos. Ty jesteś moim pasterzem. Znasz mnie i
wiesz, że wciąż kocham Cię za mało.

Światowy Dzień Modlitw
o Powołania
W 2018 roku Dzień Modlitw o
Powołania odbywa się po raz
pięćdziesiąty piąty - tym razem pod
hasłem "Słuchać, rozeznawać, żyć
powołaniem Pana". Módlmy się w
tym tygodniu o liczne i gorliwe
powołania do stanu zakonnego i
kapłańskiego, aby Ewangelia była
głoszona na wszystkich krańcach świata.

Your gift to God and our Parish
April 15, 2018
Sunday Offerings:
Roof Replacement:

$
$

850
600

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

Radość parafialnej „Święconki” jeszcze gości w
naszych sercach. Szczególne podziękowania
należą
się
organizatorom
i
najmłodszym
przedstawicielom naszej parafii. „Bóg zapłać”
wszystkim
uczestnikom
tego
parafialnego
wydarzenia, dziękując również za złożone dary
pieniężne: $ 490.
❖

Czuwaj! Dzisiaj po Mszy Św. o 11:00 harcerki
szczepu Rzeka i harcerze szczepu Podhale
zapraszają na pierogi, kluski śląskie i pączki.
Zapraszamy.
❖

W dzisiejszą niedzielę 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 dzieląc się z potrzebującymi.
„Jednym z filarów naszego Planu Duszpasterskiego jest
Wychodzenia Naprzeciw Potrzebom Sprawiedliwości i
Dobra w Społeczeństwie. Jako społeczność katolicka
jesteśmy powołani do bycia rękami i twarzą Jezusa w
naszym środowisku. ShareLife to namacalny sposób, by
podążać za słowami Ewangelii, która uczy, by kochać
bliźniego jak Bóg nas umiłował. Zachęcam wszystkich
parafian do wsparcia pracy misyjnej Kościoła
katolickiego poprzez złożenie ofiary na ShareLife.” –
Kardynał Thomas Collins, Arcybiskup Toronto. Dzisiaj
przypada niedziela ShareLife. Bóg zapłać za złożoną
ofiarę.
❖
Day of Reflection for Catholic Parents of lesbian
daughters and gay sons: Saturday, June 2nd, 2018, 9am5pm at Manresa Jesuit Spiritual Renewal Centre in
Pickering. $40 (includes lunch). For brochure and
information call John Montague 416-523-6449.
❖
Are you longing for mercy from the One who brings
peace and healing? 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. “I am the good shepherd, and I know mine
and mine know me.” John 10.
❖
Family of Faith campaign supporters: Please
remember to keep your address and payment
information up-to-date. Contact the campaign’s Donation
Processing Centre at campaign@archtoronto.org or
416.934.3400 x555.

4TH SUNDAY OF EASTER, APRIL 22, 2018
Psalm Refrain:
The stone that the builders rejected has become the cornerstone.
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

The fourth Sunday of Easter is also called Good
Shepherd Sunday. In each of the three lectionary cycles,
our Gospel is taken from the 10th chapter of the Gospel
of John. In Cycle B, we hear the middle verses of this
chapter. Unless we consider this chapter in the greater
context of John’s Gospel, we will miss the radical nature
of the statement Jesus makes when he declares himself
to be the Good Shepherd.
This chapter of John’s Gospel follows Jesus’
healing of the man born blind and the rejection of this
miracle by the Jewish leaders who question Jesus’
authority to heal. Jesus responds to this challenge by
calling himself the Good Shepherd. He is criticizing the
leadership of the Pharisees and the other Jewish leaders.
The Pharisees and other Jewish leaders are so angry
that they attempt to stone and arrest Jesus (see John
10:31,39). This controversy with the religious leaders
continues until Jesus’ death.
In the portion of the chapter that we hear
proclaimed today, Jesus describes his relationship with
his followers as similar to the relationship between a
good shepherd and his sheep. As a good shepherd will
risk and lay down his life in order to protect his sheep,
Jesus willingly sacrifices himself for the sake of his
sheep. Jesus contrasts the actions of the good shepherd
with the actions of the hired shepherd who abandons the
sheep in the face of danger. In the verses following
Jesus' teaching, we learn that the Pharisees and the
other religious leaders understand that Jesus is referring
to them when he describes the hired shepherds.
The concern of a good shepherd for his sheep is
part of the shepherd’s job. Jesus says, however, that the
actions of the good shepherd are based upon the
relationship that develops between the shepherd and the
sheep. This is at the heart of the difference between the
good shepherd and the hired shepherd. The good
shepherd knows the sheep and therefore acts out of love.
For the Good Shepherd, this is never simply part of a job;
this love-in-action is integral to his identity.
As with so much of John’s Gospel, one hears in
this passage John’s particular focus on Christology. As
the sheep are known by the Good Shepherd, the Father
knows Jesus and Jesus knows the Father. There is an
essential unity between the Father and the Son. The
freedom with which Jesus acts when he lays down his life
is rooted in the unity that he shares with his Father.
In this context, Jesus also refers to others with
whom he shares a relationship. By this reference, John
probably understands the eventual inclusion of the
Gentiles in the Christian community. Our modern ears
hear this as a reference to Christian unity. The work of
ecumenism is to restore unity among all Christians so
that we form one flock under one shepherd, as God
desires.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:

„O łaskę nawrócenia dla grzeszników”
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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
Wednesday, April 25, 2018
7:00 pm
O miłosierdzie Boże dla † Marka Suchowskiego – Od
żony
Friday, April 27, 2018
7:00 pm
For the repose of the soul of † Hedy Mary Banar
Saturday, April 28, 2018 (Latin)
9:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Małgosi,
Franka i Michałka – Od rodziców
Sunday, April 29, 2018
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O nawrócenie wrogów Kościoła
Za † Jadwigę i Sylwestra Tomkalskich – Od Andrzeja z
rodziną
Za † Franciszka Bałdyga – Od syna Franciszka z rodziną
Za † Janinę Broda – Od rodziny Święs
Living the Gospel by providing for those in need
“One of the core components of our Pastoral Plan is
Catholic Outreach in Justice and Love. As a Catholic
community we are called to be the hands and face of
Jesus in our communities. ShareLife is a tangible
way we can put the Gospel value to ‘love one
another as I have loved you’ into action. I invite all
parishioners to support the mission work of the
church by making a sacrificial gift to ShareLife.” —
Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto.
Today is ShareLife Sunday. Thank you for your
generosity!

