II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 8 KWIETNIA 2018
Refren Psalmu:
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Rozważania Niedzielne

Dotknąć i uwierzyć

Święto Bożego Miłosierdzia

Współczesna ludzkość jest jak niewierny Tomasz,
którego nie było z apostołami, kiedy przyszedł do
nich zmartwychwstały Chrystus. Dziś na nowo
musimy dotknąć ran Chrystusa, aby uwierzyć.
Włożyć rękę do Jego przebitego boku, by się
nawrócić. Jak to zrobić? Gdzie Go szukać? Nie
martwmy się tym. Jezus sam nas znajdzie, tak jak
znalazł swoich uczniów. Wybierze najlepszy czas i
odpowiednie miejsce. Głodnych nakarmić, chorych
nawiedzać,
podróżnych
w
dom
przyjąć,
nieumiejętnych pouczać, strapionych pocieszać… –
każdy uczynek miłosierdzia jest spotkaniem ze
Zmartwychwstałym. Szansą, by dotknąć Jego ran i
uwierzyć.
Panie Jezu, szczęśliwa jest dusza zanurzająca się
w zdroju Twojego miłosierdzia. Ty nieustannie
rozlewasz je na wszystkich, którzy Tobie ufają.
Dozwól mi przytulić się do miłosiernego serca
Twego i napełnij mnie pokojem.

Your gift to God and our Parish
March 30, 2018
Good Friday Offering:

$ 1, 365

April 1, 2018
Sunday Offerings:
Easter Collection:
Roof Replacement:

$ 1, 415
$ 3, 125
$ 2, 665

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

8 kwietnia

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.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
9 kwietnia

Uroczystość ta przypomina nam o tym wielkim
zdarzeniu, od którego rozpoczęła się nowa era w
dziejach ludzkości. Archanioł Gabriel przyszedł do
Maryi, niewiasty z Nazaretu, by zwiastować Jej, że
to na Niej spełnią się obietnice proroków, a Jej Syn,
którego pocznie w cudowny i dziewiczy sposób za
sprawą Ducha Świętego, będzie Synem samego
Boga.

Ogłoszenia/Announcements
W przyszłą niedzielę, 15 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.
❖

W przyszłą 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.

2ND SUNDAY OF EASTER, APRIL 8, 2018
Psalm Refrain:
Give thanks to the Lord, for he is good; his steadfast love endures forever.
Reflection .....

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Today’s reading from the Gospel of John is proclaimed
on the Second Sunday of Easter in each of the
lectionary cycles. This fact alone should alert us to the
significance of the encounters with the resurrected
Jesus that are described in this reading. This Gospel
combines two scenes: Jesus’ appearance to his
disciples after his Resurrection and Jesus’ dialogue
with Thomas, the disciple who doubted.

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:

Part of the mystery of Jesus’ Resurrection is that he
appeared to his disciples not as a spirit, but in bodily
form. We do not know, however, exactly what this form
looked like. Earlier in John’s Gospel, when Mary of
Magdala first encountered the risen Jesus, she did not
recognize him until he spoke to her. In Luke’s Gospel,
the disciples walking along the road to Emmaus did
not recognize Jesus until he broke bread with them.
We know from readings such as today’s that in his
resurrected form, Jesus was not bound by matter; he
appeared to the disciples inside a home even though
the door was locked. Yet the disciples could still touch
the marks of his Crucifixion.
In today’s Gospel, Jesus greets his disciples with the
gift of peace. Jesus then commissions his disciples to
continue the work that he has begun; as Jesus was
sent by God, so Jesus sends his disciples. He gives
his disciples the gift of the Holy Spirit so that they will
be able to accomplish this task. Jesus’ words to his
disciples also highlight the integral connection
between the forgiveness of sins and the gift of the Holy
Spirit. With the grace of the Holy Spirit, we can share
forgiveness and reconciliation with others.
Thomas, the doubting disciple in today’s reading,
represents the reality of the Church that comes after
this first community of witnesses to Jesus. All but the
first disciples of Jesus must believe without seeing.
Like Thomas, we may doubt the news that Jesus, who
was crucified and buried, appeared to his disciples.
Our human nature seeks hard evidence that the Jesus
who appeared to his disciples after his death is indeed
the same Jesus who was crucified. Thomas is given
the opportunity to be our representative in obtaining
this evidence. He gives witness to us that the Jesus
who was raised is the same Jesus who died. Through
the gift of the Holy Spirit, we are among those who are
blessed, for we have not seen and yet believe.

„O łaskę nawrócenia dla grzeszników”
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Sunday, April 8, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Placido Amoroso –
Requested by the Amoroso Family
11:00 am
Dziękczynna za 40 lat pożycia małżeńskiego z
prośbą o dalsze łaski dla Mirosławy i Wojciecha
Guzik
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Krystyny
O błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla Barbary Bregin
Za † Lucjana i dziadków Prusinowskich i
Sanigórskich
Za † Wiktora Stojanowskiego – Od żony, rodziny i
przyjaciół
Za † Wandę Witiuk – Od Celiny Wojciechowskiej z
córkami
Monday, April 9, 2018 (Latin)
7:00 pm - Wolna
Wednesday, April 11, 2018
7:00 pm - Wolna
Friday, April 13, 2018
7:00 pm - Wolna
Saturday, April 14, 2018 (Latin)
9:00 am
Za † ks. Sylwestra Zawadzkiego w 4 rocznicę
śmierci – Od Danuty i Andrzeja
Sunday, April 15, 2018
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego
Za † Mariana Pietruszewskiego – Od Ireny Duklas
Za † Wandę Witiuk – Od Celiny z córkami
All parishioners are warmly invited to attend the
Parish Easter lunch next Sunday, April 15th,
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!

