SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 10, 34a. 37-43)
Świadectwo Piotra o zmartwychwstaniu
PSALM RESPONSORYJNY
(Ps 118 (117), 1b-2. 16-17. 22-23)
W tym dniu wspaniałym
wszyscy się weselmy.
DRUGIE CZYTANIE (Kol 3, 1-4)
Dążcie tam, gdzie jest Chrystus
EWANGELIA (J 20, 1-9)
Apostołowie
przy grobie Zmartwychwstałego

ROZWAŻANIE
Piotr i Jan biegną do pustego grobu.
Dziś jesteśmy świadkami szczególnego
wyścigu dwóch apostołów. Pierwszy z
nich to Jan, rozgorączkowany chłopiec,
który – gdy usłyszał o zmartwychwstaniu
– wybiegł na spotkanie Mistrza pełen
emocji i nowej siły. Drugi to przygnieciony ciężarem swego grzechu Szymon Piotr.
Znamienne jest, że Jan po dotarciu do
grobu czeka na tego, którego Chrystus
ustanowił pierwszym z apostołów.
Tradycja Kościoła widzi w tych dwóch
postaciach personifikację charyzmatu i
urzędu. Charyzmaty zawsze wyprzedzają
to, co urzędowe, wyprzedzają przełożeństwo. Ale jeśli zanurzone są w woli
Chrystusa, to zawsze się podporządkowują temu, co reprezentuje Piotr, głowa
apostołów. To on, choć czasem powolny i
zmęczony, bierze odpowiedzialność za to,
co będzie sercem wspólnoty: za dobrą
nowinę o pustym grobie, za paschalne
orędzie zmartwychwstałego Pana.
Panie Jezu Chryste, jest we mnie wiele z
entuzjazmu Jana. Jest też wiele z Piotra,
który pierwszy wszedł do Twojego pustego
grobu. Niech to uczyni mnie prawdziwym
świadkiem Twojego zmartwychwstania.
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków.
Amen.
Intencja papieska
na miesiąc kwiecień 2022
Za pracowników służby zdrowia
Módlmy się, aby zaangazówanie
pracówników słuzby zdrówia
w ópiekę nad ósóbami chórymi i starszymi,
szczególnie w krajach najubózszych,
byłó wspierane przez rządy
i lókalne wspólnóty.
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Módlmy się nieustannie za Ukrainę i o nawrócenie Rosji oraz za wszystkich cierpiących pod jarzmem wojny!

Poniedziałek 18 kwietnia
8:00
9:30

Grómadzi nas dzisiaj tajemnica największegó wydarzenia w histórii swiata i zbawienia - Zmartwychwstanie naszego Pana Jezusa Chrystusa.
Bóg wskrzesił Jezusa z martwych, ókazał się większy niz nasza słabósc i grzech, które dóprówadziły Jezusa na krzyz. Okazał się większy niz smierc. Niesie nam miłósc i przebaczenie.
Niech radósc z faktu, ze grób Pana jest pusty zagósci trwale w naszych sercach, ódzywa się nieustannie, a zwłaszcza wtedy kiedy dótykają nas trudne zyciówe dóswiadczenia.
Pamiętajmy wtedy, ze i my mamy zmartwychpówstac.
Życzymy Wszystkim by Jezus natchnął nasze serca miłóscią, radóscią i dódawał sił dó códziennych zwycięstw. Niech Jezus Żmartwychwstały będzie niewyczerpalnym zródłem naszej nadziei
i pózwóli ódnajdywac znaki swójej zywej óbecnósci we współczesnym swiecie.
Błogosławionych Świąt Wielkanocnych!

Śluby
Dominika Katarzyna Sęczyk
córka Jóanny i Leszka
& Sebastian Valle syn Anny i Jóse
Victoria Campana
córka Idy i Peter ‘ a
& Brad Craddock syn Mary i Jacób ‘ a
Prianka Kaur
córka Surjit i Dharminder ‘ a
& Kamil Kaganek
syn Magdaleny i Mariusza

Święcenie pokarmów
sobota, 16 kwietnia,
9:30 - 17:00
NIEDZIELA, 17 KWIETNIA, GODZINA 6:00,
ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE,
PROCESJA REZUREKCYJNA PROSIMY WSZYSTKIE
ORGANIZACJE KOŚCIELNE
O WZIĘCIE W NIEJ UDZIAŁU

W póniedziałek wielkanócny zapraszamy
wszystkie chętne dzieci małe i duze
na lany póniedziałek pó Mszy Swiętej,
ó gódzinie 13:00.
Pamiętajmy w naszych módlitwach ó tych, którzy
w najblizszym tygódniu ótrzymają sakramenty
inicjacji chrzescijanskiej.

Tegoroczne daty
I Komunii Świętej w naszej parafii;
sobota, 7 maja, godzina 16:00;
klasa pani Victórii, ENG

niedziela, 8 maja, godzina 14:30;
klasa pani Magdy i pani Evy, PL
sobota, 14 maja, godzina 16:00;
klasa pani Veróniki, ENG
niedziela, 15 maja, godzina 14:30;
Klasa pani Teresy i pani Caróline, PL
niedziela, 22 maja, godzina 14:30;
klasa sióstry Haliny, PL
PONIEDŻIAŁEK WIELKANOCNY, 18.IV.,
porządek Mszy Swiętych
jak w kazda niedzielę,
ale bez Mszy Swiętej ó 14:30.
BIURO PARAFIALNE JEST NIECZYNNE .
Nabożeństwo o powołania kapłańskie;
każdy pierwszy czwartek miesiąca,
o godzinie 18:30.
Przypóminamy, ze intencje na
Mszę i intencjami zbiórówymi
pódajemy telefónicznie
905.848.2420

Anna Julia Gaj-Jabłónska
Artur Kósarga
Julian Camerón Przybysławski
Olivia Victória Pietraszkó
Sónia Maria Savalanpóur
Tyler Nóel McGuffin
Witamy ich z wielką radóscią
i dziękujemy Bógu za ich óbecnósc,
która ódnawia i wzmacnia
naszą wspólnótę parafialną.
Dziękujemy katechetóm, którzy póswięcili swój
czas i wysiłek na przygótówanie
katechumenów i kandydatów dó
przyjęcia sakramentów: O. Marcin Serwin,
O. Bógdan Osiecki, S. Halina Pierózak,
Wójciech Opala, Gabriela i Michał Kasprzak
óraz Justyna Armatówicz.

Dziękujemy, ze dzielicie się
swóimi talentami z naszą
wspólnótą parafialną.
Spotkanie dla rodziców dzieci,
które w maju przystąpią
do Pierwszej Komunii Świętej
odbędzie się w niedzielę, 1 maja
o godzinie 15:30, w sali parafialnej.
Omawiane będą kwestie praktyczne
związane z dniem Kómunii,
dlategó óbecnósc przynajmniej
jednegó ródzica jest obowiązkowa.

Chrystus Zmartwychwstał!

Starópólskim zwyczajem dzielimy się jajkiem,
składając sóbie zyczenia.
Jajkó tó symból
póczątku nówegó zycia ma w nas zapóczątkówac
nówe zycie
i dódac sił dó spróstania jegó
wymógóm.
Pragniemy złózyc serdecznie pódziękówania
Wszystkim, którzy złózyli ófiarę
lub pódarówali kwiaty dó Gróbu Panskiegó.
Dziękujemy równiez tym,
którzy ófiarówali pómóc przy
przedswiątecznych pórządkach i dekóracji
wielkanócnej naszegó kóscióła.
Serdeczne Bóg Zapłać!

Ża tydzien, 24 kwietnia, będziemy
óbchódzic NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO oraz odpust parafialny.
Przygótujmy się dó ówócnegó przezycia
tych wydarzen przez códzienne
ódmawianie kórónki dó Miłósierdzia Bózegó
óraz przez uczynki miłósci Chrzescijanskiej.
Najblizszy tydzien tó óktawa swiąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
pózwólmy, aby nasze serca wypełniły się
tą najwazniejszą prawdą naszej wiary,
przez udział w liturgii óktawy.
W związku z óktawą,
w piątek nie óbówiązuje
wstrzemięzliwósc ód pókarmów mięsnych.

W niedzielę, 24 kwietnia,
druga składka przeznaczóna będzie
na remónty naszegó Kóscióła.
Serdecznie dziękujemy za Wasze wsparcie!

11:00
13:00

Jubileusz Sr. Haliny Pierożak MChR.
Siostra Halina obchodzi
25 rocznicę życia zakonnego.
Msza Swięta jubileuszówa w intencji Sióstry
zóstanie ódprawióna
w sobotę, 28 maja, o godzinie 19:00.
Osóby chętne dó
wspólnegó swiętówania jubileuszu
bezpośrednio po Mszy Świętej, w sali parafialnej,
prósimy ó kóntakt
z biurem parafialnym dó 24 kwietnia.
Serdecznie zapraszamy Polonię
na bankiet wielkanocny
z okazji 30-to lecia Radia Maryja
w niedzielę, 24 Kwietnia 2022,
Uróczysta Msza Swięta - gódzina 11:00 ranó
i ódpust Miłósierdzia Bózegó
w kósciele sw. Maksymiliana Kólbe,
w Mississauga,
Bankiet i koncert w wykónaniu
pólónijnej sópranistki Julii Fródymy,
w Polskim Centrum Kultury,
o godzinie 14:00.
Swiąteczny óbiad przygótówuje Jan Grómada.
Bilety w cenie 60$ można nabyć w:
sklepie „Health fróm Nature”
47 Róncesvalles Ave., tel. 416 532 9805;
sklepie “Sómething Special”,
Plaza “Wisła,” tel. 905 629 2347;
Pólskie Centrum Kultury im. Jana Pawła II,
tel. 905 306 9900;
Jóanna Szydłówska, tel. 905 819 1040;
Jóanna Strzezek, tel. 905 845 3553.
„Pówracają aspekty zycia sprzed czasu Cóvid - 19.
, takie jak pełne ótwarcie
naszych parafii. Musimy jednak pamiętac,
ze cierpienie wielu ludzi wciąz trwa.
Agencje finansówane przez ShareLife
pómagają tysiącóm ludzi ód póczątku pandemii.
Szybkó dóstósówały óne swóje prógramy
pód kątem bezpieczenstwa i zmieniających się
pótrzeb ludzi, którym słuzą”.
– Kardynał Thómas Cóllins
Następna zbiórka ku pómócy pótrzebującym
będzie w niedzielę, 1 maja.
Wielkie Bóg Zapłać za Waszą Hojność!

Konferencja Polskich Księży na Wschodnią Kanadę, pó dwóch latach przerwy,
pónównie órganizuje pielgrzymkę do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie,
na Kaszubach, w sóbótę, 23 kwietnia 2022 róku, z ókazji Swięta Bózegó Miłósierdzia.
Uróczystej Mszy Swiętej przewódniczył będzie óraz Słówó Bóze wygłósi O. Alfred Grzempa OMI,
prówincjał Misjónarzy Oblatów.
Informacje: Wiesława 416.799.2122 lub Teresa 905.495.7035
*W tym róku órganizatórzy nie zapewniają jeszcze pósiłków,
dlategó kazdy pielgrzym pówinien miec ze sóbą jedzenie.
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Poniedziałek Wielkanocny
za śp. Tadeusza Rembisz w 3 rocznicę
śmierci - córka Justyna z rodziną
za śp. Bronisławę i Antoniego Szostek
i za wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
- córka
dziękczynna z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla Ireny, Eweliny
i Kazimierza z okazji urodzin
za śp. Janinę Kiełbiowski, Mariana
Pietruszewskiego oraz zmarłych z rodzin
Baczyński, Skocki i Żmuda
dziękczynna z prośbą o zdrowie i
błogosławieństwo Boże dla Teresy
i Stefana Szczurek oraz ich synów
z rodzinami
za śp. Tadeusza Szaran - żona i synowie
Wtorek 19 kwietnia
za śp. Piotra Borejko i wszystkich
zmarłych z rodziny Borejko - siostry
z rodzinami
za wszystkich zmarłych z rodzin Niznik,
Mierzwa i Bielarczyk - Małgorzata z
rodziną
dziękczynna z prośbą o zdrowie
i błogosławieństwo Boże dla Katarzyny
Iles z okazji 30 urodzin

Środa 20 kwietnia
za śp. Zofię i Jana Sadowskich - córka
z rodziną
za śp. Jana Majkut
ZBIOROWE
Czwartek 21 kwietnia
za śp. Annę Kon
dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą
dalsze błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla
Sebastiana z okazji 12 urodzin - tata
za śp. Szymona, Agnieszkę, Kazimierza
i Jana Styrczula
Piątek 22 kwietnia
z prośbą o zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Olgi Puchta
za śp. Jerzego Ścieszka - żona i dzieci
Sobota 23 kwietnia
za śp. Aleksandra Buczka - córki
z rodzinami
za zmarłych dziadków Apolonię i Jana
Klin - wnuczka Danuta
za śp. Helenę Tynus i Józefa Brynczka
- siostra z rodziną

Niedziela 24 kwietnia
Druga Niedziela Wielkanocna
Odpust Bożego Miłosierdzia w Naszej Parafii
8:00
za zmarłych rodziców Natalię i Stefana
Gajos oraz rodzeństwo; Irenę, Zeneusza,
Mariana i Tadeusza, i ich dzieci; Karola,
Mariusza i Janusza - Regina z rodziną
9:30
za śp. Martę i Jana Redel oraz Annę
i Aleksandra Studzińskich i zmarłych
z rodziny - dzieci
11:00
za parafian i dobrodziejów
13:00
za zmarłych z rodzin Rogala i
Dąbrowskich
14:30
za śp. Jana, Eugenię i Mieczysława
Wiercińskich - córka Krystyna
19:00
za śp. Leszka Piątkowskiego - żona
i dzieci

