V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 29 KWIETNIA 2018
Refren Psalmu:
Będę Cię chwalił w wielkim zgromadzeniu
Rozważania Niedzielne

Trwać w Nim
Kiedy kropla wody wpada do morza, wówczas się w
nie zamienia, nieodwrotnie. Podobnie jest z duszą
ludzką, jeśli zostanie pociągnięta przez Boga.
Duchowe dojrzewanie polega na coraz ściślejszym
zjednoczeniu
z
Chrystusem.
Trafnie
to
doświadczenie opisał św. Paweł: „Żyję więc już nie
ja, ale żyje we mnie Chrystus” (Ga 2, 20). Jeśli
trwamy w Bogu przez wiarę, nadzieję i miłość,
wówczas nasze życie nabiera nowego sensu.
Obficie owocuje, to znaczy otwiera się na coś
więcej niż tu i teraz. Każdy, kto doświadczył łaski
zjednoczenia z Bogiem, wie, jak prawdziwe są
słowa Jezusa z dzisiejszej Ewangelii: „Beze Mnie
nic nie możecie uczynić” (J 15, 5).
Panie Jezu, Ty obiecałeś, że jeśli będę trwać w
Tobie, spełnisz wszystko, o cokolwiek Cię
poproszę. Daj mi i moim bliskim łaskę żywej wiary.
The Pope’s Pastoral Works
A disastrous flood or earthquake strikes a nation at the
other end of the world. Immediately many countries rush
in food, medicine, blankets, money, and trained people.
Prominent among such aid is the financial help offered
by the Holy Father to people in need. The annual Pope’s
Pastoral Works collection makes these funds available
for distribution. In the name of Catholics everywhere, he
displays Christ’s love and compassion for those who
suffer. This collection will be held next Sunday, May 6.

Your gift to God and our Parish
April 22, 2018
Sunday Offerings:
Share Life Collection:
Roof Replacement:

$ 1, 685
$ 995
$ 505

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, pragniemy kultywować tę
wspaniałą
tradycję
i
również
odprawiać
nabożeństwa ku czci Matki Bożej w środy, piątki i
soboty po Mszy Św.

Ogłoszenia/Announcements
W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwa
odpowiednio: w piątek do Najświętszego Serca Pana
Jezusa o godz. 7:00 pm oraz w sobotę na całodzienną
adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o
godz. 9:00 am do 6:00 pm.
❖
W niedzielę 27 maja odbędzie się bankiet jubileuszowy
25 lecia kapłaństwa o. Jacka Cydzika, redemptorysty,
duszpasterza Rodziny Radia Maryja w Kanadzie. O
godz. 11:00 rano, Msza Św. z błogosławieństwem
jubileuszowym w kościele Św. Maksymiliana Kolbe w
Mississauga oraz o godz. 14:00 bankiet w Polskim
Centrum
Kultury.
O.
Jacek
będzie
udzielał
błogosławieństwa jubileuszowego także po mszy św. o 8
rano. Bilety na bankiet i rezerwacje: Joanna
Szydłowska 905 819 1040, oraz Joanna Strzezek 905
845 3553, oraz w polonijnych sklepach „Something
Special” na plazie Wisła oraz „Health from Nature” przy
Roncesvalles. Serdecznie zapraszamy.
❖
Let God show you his love. Are you still hurting from an
abortion experience? 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. “The way we know that he remains in us is
from the Spirit he gave us.” John 15
❖
Thank you for your commitment to our parish’s
Family of Faith campaign. To ensure our parish
benefits from your help on a timely basis, please make
sure your payment information is up-to-date. You should
contact the campaign’s Donation Processing Centre
when your address or payment method/information
changes, at campaign@archtoronto.org or 416.934.3400
x555.

5TH SUNDAY OF EASTER, APRIL 29, 2018
Psalm Refrain:
Lord, from you comes my praise in the great congregation.
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Today’s reading from the Gospel of John is part
of Jesus’ discourse at the Last Supper. Recall that
John tells the story of Jesus’ Last Supper differently
from the other Evangelists. In John’s Gospel, the Last
Supper begins with Jesus washing his disciples’ feet.
Jesus then provides them with a series of instructions.
We call this section the Last Supper discourse or
Jesus’ farewell discourse. In these chapters of John’s
Gospel, Jesus instructs his disciples about the
importance of following his example of love and
service, about the gift they will receive when Jesus
sends them the Holy Spirit, and about their relationship
with Jesus and with the world. The Last Supper
discourse concludes with Jesus’ prayer for his
disciples.
Today’s Gospel reading is taken from middle of
the Last Supper discourse. Jesus speaks about his
relationship to his disciples. In his metaphor of the vine
and the branches, Jesus is referencing the Hebrew
Scriptures. In the Hebrew Scriptures, Israel is the
vineyard, and Yahweh himself tends the vineyard. One
of the primary themes of John’s Gospel is to show
Jesus to be the fulfillment of God’s promises to Israel.
In this passage, Jesus teaches his disciples that
his relationship with them will not end after his death;
he will remain with them always. This unity between
Jesus and his disciples is the basis for their ability to
continue to do the work that he began. Similarly,
Jesus’ presence with us through the Gift of the Holy
Spirit enables us to continue the work of love and
reconciliation that he began.
Jesus also teaches his disciples about the
importance of the words he has taught to them. Just
as Jesus will remain in the disciples, so too will his
words. We come to know Jesus through the
Scriptures, the living Word of God. Our commitment to
be Christ’s disciples is sustained through God’s Word.
This commitment is also strengthened by our life of
prayer and nourished by the Eucharist. Through the
Eucharist, Jesus dwells in us, remains with us, and
transforms us so that we might bear fruit in his name.
We observe many people who act in ways that
show their commitment to serve their neighbor.
Christians and non-Christians feed the hungry, care for
the sick, shelter the homeless, and give alms to the
poor. These actions become acts of Christian
discipleship when they are motivated by our
relationship with Jesus. Whatever the immediate
results, Jesus promises us that these actions will bear
fruit when we undertake them in his name.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:

„O łaskę nawrócenia dla grzeszników”
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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
Za † Mariana Pietruszewskiego – Od żony Eli
Za † Frederyka Wiśniowskiego – Od żony
Wednesday, May 2, 2018
7:00 pm
Za † rodziców Florentynę i Stefana oraz † brata
Lucjana – Od Giny
Friday, May 4, 2018
7:00 pm
O nawrócenie wrogów Kościoła
Saturday, May 5, 2018
9:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Polski i narodu
polskiego – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, May 6, 2018
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla całej rodziny
Za † Helenę Klej – Od Rodziny Żywego Różańca
Za † Stanisława i Anielę Kościółek oraz Grzegorza i
Stanisławę Kroczek
Za † Adelę, Stanisławę i Eugeniusza Chomickich
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków
Prusinowskich i Sanigórskich
Dzisiaj w sali parafialnej będzie możliwość zakupienia
Nowenny do Św. Józefa. Jest to przedruk z 1930 r.
Przypomnę, że Św. Józef jest patronem całego Kościoła
Świętego, rodzin, mężczyzn i robotników, jak również
patronem Kanady. Koszt ze sprzedaży tej książeczki w
całości zostanie przeznaczony dla Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Rodziny Maryi. Zgromadzenie otacza
opieką dzieci i seniorów. Zostało ono założone przez Św.
Zygmunta Szczęsnego Felińskiego – Prymasa Polski.

