NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 21 KWIETNIA 2019
Refren Psalmu:
W tym dniu wspaniałym wszyscy się weselmy
Rozważania Niedzielne

Wiara w zmartwychwstanie
Uczennica wybiera się tam, gdzie pozostawiono
ciało jej Pana. Ale grób jest pusty. W tę ciemność
wiary wpada promień światła. Choć na razie
tłumaczenie faktu jest bardzo ludzkie: „Zabrano
Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go złożono” (J 20,
2). Tymi słowami wyrywa pozostałych uczniów z
letargu smutku i lęku. Biegną, aby sprawdzić, czy
rzeczywiście grób jest pusty. Wierzą, choć nie
pojmują. Tę wiarę przekazali również każdemu z
nas. Wiara Kościoła w fakt zmartwychwstania
wyrywa i mnie z marazmu i wnosi światło w różne
ospałe przestrzenie mojego życia. Ja też mogę
uwolnić się od lęku i zwątpienia, bo Chrystus
prawdziwie zmartwychwstał.
Dozwól, Panie, by pełna zdumienia radość
zmartwychwstania
przeniknęła
moje
myśli,
spojrzenia, słowa i działania. Niech moje serce
zanurzy się w źródle tej niewypowiedzianej radości!

Drodzy Parafianie,
Jezus Chrystus zmartwychwstając, dokonał
dzieła odkupienia, a więc stworzenia
Nowego Świata, w którym nawet płacz,
cierpienie i niedostatek nabrały sensu.
Wszystkim parafianom i gościom życzymy
błogosławionych świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
Ks. Kazimierz Brzozowski
Ks. Jan Brzozowski
Diakon Peter Klimek

Ogłoszenia / Announcements
Koniec Wielkopostnego projektu
„Coins for Life 2019”
Prosimy uprzejmie o przyniesienie w następną
niedzielę, swojego daru pieniężnego na rzecz
pomocy
ratowania
życia
nienarodzonego.
Uzbierane datki proszę przekazać do zakrysti.
Campaign Life Coalition dziękuję wszytkim za
zaangażowanie w akcję i okazaną hojność.
❖

Your gift to God and our Parish
April 14, 2019
Sunday Offerings:

$ 2, 045

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

COINS FOR LIFE 2019 project ends on Sunday,
April 28th. We ask that you please bring boxes
back to parish next Sunday. 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 9, 2019. 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.

EASTER SUNDAY - RESURRECTION OF THE LORD, APRIL 21, 2019
Psalm Refrain:
This is the day the Lord has made; let us rejoice and be glad.
Reflection .....
Today we begin the Easter Season, our 50-day
meditation on the mystery of Christ's Resurrection.
Our Gospel today tells us about the disciples'
discovery of the empty tomb. It concludes by telling
us that they did not yet understand that Jesus had
risen from the dead. Thus, the details provided are
not necessarily meant to offer proof of the
Resurrection. The details invite us to reflect upon a
most amazing gift, that is faith in Jesus and his
Resurrection.
Each of the four Gospels tells us that Jesus'
empty tomb was first discovered by women. This is
notable because in first-century Jewish society
women could not serve as legal witnesses. In the
case of John's Gospel, the only woman attending
the tomb is Mary of Magdala. Unlike the Synoptic
accounts, John's Gospel does not describe an
appearance of angels at the tomb. Instead, Mary is
simply said to have observed that the stone that had
sealed the tomb had been moved, and she runs to
alert Simon Peter and the beloved disciple. Her
statement to them is telling. She assumes that
Jesus' body has been removed, perhaps stolen.
She does not consider that Jesus has been raised
from the dead.
Simon Peter and the beloved disciple race to
the tomb, presumably to verify Mary's report. The
beloved disciple arrives first but does not enter the
tomb until after Simon Peter. This detail paints a
vivid picture, as does the detail provided about the
burial cloths. Some scholars believe that the
presence of the burial cloths in the tomb offers
evidence to the listener that Jesus' body had not
been stolen (it is understood that grave robbers
would have taken the burial cloths together with the
body).
The Gospel passage concludes, however, that
even having seen the empty tomb and the burial
cloths, the disciples do not yet understand about the
Resurrection. In the passage that follows, Mary of
Magdala meets Jesus but mistakes him for the
gardener. In the weeks ahead, the Gospel readings
from our liturgy will show us how the disciples came
to believe in Jesus' Resurrection through his
appearances to them. Our Easter faith is based on
their witness to both the empty tomb and their
continuing
relationship
with
Jesus—in
his
appearances and in his gift of the Holy Spirit.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:

„O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Ks. Kazimierza Brzozowskiego”
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Easter Sunday, April 21, 2019
7:00 am
Za † rodziców Aleksandra, Marię Michaluk oraz Bronisława i
Sabinę Osieckich – Od córki i syna z rodziną
Za † Anastazję i Józefa Mirocha w rocznicę śmierci – Od
córki z rodziną
9:00 am
For the repose of the soul of † Hedy Banar – Requested by
husband Ted Banar
For the repose of the soul of † Isabel de Leon – Requested
by Norah Condori and family
11:00 am
Za † Seweryna Borowskiego – Od rodziców i brata Roberta
Za † Filipa Makuchowskiego
Za † Helenę Stan-Lis i Wiesława Piotrusiak – Od córki Miry
Zych z rodziną
Za † Janinę Kiełbiowski w 7 rocznicę śmierci – Od dzieci,
wnuków i prawnuków
Monday, April 22, 2019
9:00 am (Latin)
Za † Rafała Morawina – Od rodziny Antkowskich
11:00 am
Za † Marię i Wojciecha Przybyło oraz † Annę i Wojciecha
Maciąg – Od Heleny z rodziną
Za † Wandę i Stanisława Sajda – Od Piotra z rodziną
Za † rodziców Stanisławę i Stanisława Frydrych – Od córki
Wednesday, April 24, 2019
7:00 pm
Za † Marka Suchowskiego – Od żony
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Giny z
okazji jej urodzin- Od \rycerek Niepokalanej
Friday, April 26, 2019
7:00 pm – Wolna
Saturday, April 27, 2019
9:00 am (Latin)
O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej oraz
asystencję Ducha Świętego dla Piotra Świątkowskiego – Od
Cioci Janiny
Sunday, April 28, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of † Maria Pham Thi Kim Ha –
Requested by the Dang family
11:00 am
Prośba o wszelkie łaski Bożej dla Danusi Jaworskiej – Od
Zofii Karczmarczyk
Za † Jana Iskrę – Od córki Teresy z rodziną
Za † Teresę Staszewską w pierwszą rocznicę śmierci – Od
Michała i przyjaciół
Za † Janusza i Danutę Hajduk w rocznicę śmierci – Od
siostry Alicji z rodziną

