II NIEDZIELA WIELKANOCNA, 28 KWIETNIA 2019
Refren Psalmu:
Dziękujcie Panu, bo jest miłosierny
Rozważania Niedzielne

Dar przywracania pokoju
Uczniowie zamknięci w Wieczerniku. W ich sercach
smutek i beznadzieja po śmierci Jezusa. Więcej
nawet: lęk przed tym, by nie spotkał ich taki sam
los, co Mistrza. Zmartwychwstały wchodzi przez
zamknięte drzwi i udziela im swojego pokoju. A
przez nich swój pokój pozostawia Kościołowi,
napełniając apostołów Duchem Świętym. Mocą z
wysoka, która oczyszcza serce człowieka i wiąże go
na nowo z Bogiem. Tak dzieje się w każdym
sakramencie pokuty. Grzech nie ma mocy
powstrzymania Boga przed udzieleniem nam
swojego pokoju. Duch, dar Zmartwychwstałego,
staje się ogniem miłości wypalającym to wszystko,
co było jej zaprzeczeniem. Bóg w swoim
miłosierdziu przypomina nam, że ten dar zawsze
jest dostępny w Kościele.
Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że w
swoim Synu czynisz mnie uczestnikiem Twojego
pokoju. Uwielbiam Cię w tym darze i proszę,
przymnóż mi wiary!

Your gift to God and our Parish
April 19, 2019
Good Friday Offering:

$ 1, 375

April 21, 2019
Sunday Offerings:
Easter Sunday:

$ 1, 800
$ 2, 945

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

Święto Bożego Miłosierdzia
28 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.
❖
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 przyszłą niedzielę, 5 maja 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 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 4:00 pm.
❖
Archdiocesan Day of Prayer for Vocations
Cardinal Collins has designated Friday, May 3, 2019 as the
Archdiocesan Day of Prayer for Vocations. We have three
prayer intentions on this day: for the right discernment of
vocations still unfolding; for endurance in committed
vocations; and for an increase of priestly and religious
vocations. Please take a moment to pray for vocations on
Friday, May 3. Vocation resources can be found on the
Office of Vocations’ website: www.vocationstoronto.ca.

2ND SUNDAY OF EASTER, APRIL 28, 2019
Psalm Refrain:
Give thanks to the Lord, for he is good; his steadfast love endures forever.
Reflection .....
Today’s reading, from the Gospel of John, is
proclaimed on the second Sunday of Easter in each of
the three Sunday Lectionary cycles. This should alert us
to the significance of the encounters with the resurrected
Jesus 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.
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 exactly what this form was like.
Earlier in John’s Gospel, when Mary of Magdala first
encountered the risen Jesus, she did not recognize the
figure standing before her until Jesus spoke her. In
Luke’s Gospel, the disciples walking on 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 body, Jesus was no longer bound by
space; he appeared to the disciples in spite of the locked
door. And yet, on this resurrected body, the disciples
could still observe the marks of his Crucifixion.
In today’s Gospel, Jesus greets his disciples with
the gift of peace and the gift of the Holy Spirit. Jesus also
commissions his disciples to continue the work that he
has begun. As Jesus was sent by God, so too does
Jesus send his disciples. This continuity with Jesus’ own
mission is an essential element of the Church. Jesus
grants the means to accomplish this mission when he
gives his disciples the gift of the Holy Spirit. The Holy
Spirit binds us together as a community of faith and
strengthens us to bear witness to Jesus’ Resurrection.
Jesus’ words to his disciples also highlight the integral
connection between the forgiveness of sins and the gift of
the Holy Spirit. Forgiveness and reconciliation are gifts to
us from Jesus. With the grace of the Holy Spirit, we can
share these with others. This is another essential aspect
of what it means to be Christ’s Church. The Church
continues Jesus’ ministry of forgiveness and
reconciliation.
Thomas, the disciple who doubts, represents the
reality of the Church that comes after this first community
of disciples. 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. It is part of our human nature to seek
hard evidence that the Jesus who appeared to the
disciples after his death is, indeed, the same Jesus who
was crucified. Thomas is given the opportunity to be our
representative who obtains this evidence. He gives
witness to us that the Jesus who was raised is the same
Jesus who had died. Through the gift of the Holy Spirit,
we are among those who are blessed for we have not
seen and yet have believed.

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

„O opiekę Bożą i Matki Najświętszej dla
Ojczyzny Polski i narodu polskiego”
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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
Dziękczynna za otrzymane łaski z okazji 25 rocznicy
sakramentu małżeństwa Renaty i Ryszarda Rainer z prośbą
o błogosławieństwo Boże na kolejne lata wspólnego życia –
Od dzieci
Wednesday, May 1, 2019
7:00 pm
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Małgosi,
Franka i Michałka – Od rodziców
Friday, May 3, 2019
7:00 pm
Za † Stefanie Gardziasz
W intencji Zofii i Andrzeja Bacci z prośbą o opiekę i
błogosławieństwo Boże
Saturday, May 4, 2019
9:00 am
O opiekę Bożą i Matki Najświętszej dla Ojczyzny Polski i
narodu polskiego – Od Rodziny Różańca św.
Za † Jerzego Rucińskiego w 30 dzień śmierci i zmarłych
rodziców Bronisławem i Wiesława i matkę chrzestną Halinę
Grabowską
Sunday, May 5, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of † Stanisława Waszkiewicz
11:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski w 1 rocznicę ślubu dla
Viktorii i Karola Pawlina - Od rodziców i sióstr
Za † Apoloniusza i Czesławę Rogulskich – Od córki Danuty
z mężem
Za † Seweryna Borowskiego – Od rodziców i brata Roberta
W intencji Emily Kumer o ustrzeżenie jej od ciężkiego
grzechu i łaskę wiecznego zbawienia

All parishioners are warmly invited to attend the Parish
Easter lunch next Sunday, May 5, 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!

