April 16, 2017; Easter Sunday of the Resurrection of our Lord
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (10.34-43) Colossians (3.1-4) John (20.1-18)

Today we stand, with Peter and John and Mary, at the
entrance of the empty tomb. The Christ who challenged us
to love one another is risen and walks among us! All that
he taught -- compassion, love, forgiveness, reconciliation,
sincerity, selflessness for the sake of others -- is vindicated
and affirmed when He is truly risen. The empty tomb
should not only console us and elate us, it should challenge
us to embrace the life of the Gospel.
FROM THE PASTOR’S DESK
On Easter Sunday we will gather together
to celebrate an Easter meal with family and
friends. We will gather this day to look at
ourselves and at each other through the
light of the crucified and risen Lord: with love, forgiveness,
and peace in our hearts. We will sit at the family table
in the presence of Christ, just as the disciples did who came
to Emmaus and were eating with Him. May what we
experienced in the past few days in the liturgical
celebrations of Easter Triduum, what proved to be especially
important to us, permeates our conversations and
builds the flow of love among our families. Happy Easter!
ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA !

On this glorious day, Easter Sunday, “let the earth rejoice, in
shining splendour” (cf. Easter Proclamation), Jesus Christ,
the incarnation of God’s mercy, out of love for us, died on the
cross, and out of love he rose again from the dead. That is
why we proclaim today: Jesus is Lord!
His resurrection fulfils the prophecy of the Psalm: God’s
mercy endures for ever; it never dies. We can trust Him
completely, and we thank Him because for our sake He
descended into the depths of the abyss.
The glorious Easter message, that Jesus, who was crucified
is not here but risen (cf. Mt 28:5-6), offers us the comforting
assurance that the abyss of death has been bridged and, with
it, all mourning, lamentation and pain (cf. Rev 21:4). The
Lord, who suffered abandonment by His disciples, the burden
of an unjust condemnation and shame of an ignominious
death, now makes us sharers of His immortal life and enables
us to see with his eyes of love and compassion. With the
weapons of love, God has defeated selfishness and death.
His son Jesus is the door of mercy wide open to all. May his
Easter message be felt ever more powerfully by us, His
beloved people. Jesus Christ, a presence which brightens,
comforts, forgives, gladdens, conquered evil at the root: He is
the Door of Salvation, open wide so that each person may
find mercy. Christ is risen ! He truly is risen! Alleluia!
SUNDAY OFFERTORY APRIL 8/9, 2017
Sunday Collection : $ 6,334.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 17 - 23 )
MONDAY APRIL17, PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

9:30 am O Boże błogosławieństwo dla rodziny Bil
12:30 pm O Boże błogosławieństwo dla rodziny Chełmecki

TUESDAY , APRIL 18

8:00 am † Tadeusz
7:00 pm W intencji Mirosława, Piotra i Pawła

WEDNESDAY, APRIL 19

8:00am † Henryk Danielewski - Niece & family
*9:30 am Int.of staff & students of St.Teresa School
7:00 pm † Władysław Szuflita - Kazik z rodziną

THURSDAY, APRIL 20

8:00 am For God’s blessing for Lewandowski family
7:00 pm † Stanisława Staruszkiewicz-Lupi - Brat z rodziną

FRIDAY, APRIL 21

8:00 am † Brenda Reyes - Sister
7:00 pm † Roman, Helena i Halina Piechotka - Rodzina

SATURDAY, APRIL 22

9:00 am

† Regina i Ludwik Zarzycki, Jan Bronowicki - Rodz.

5:00 pm † Stefan - Daughter

SUNDAY, APRIL 23, DIVINE MERCY SUNDAY/ NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Irena Zaręba i Halina Borycka - Rodzina
11:00 am Int. of Adam - Mother
12:30 pm O zdrowie i błog Boże dla Henryki - Siostra z rodziną
3:00 pm Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
7:00pm † Jerzy Starościak, Janina Misztal - Rodzina
DIVINE MERCY SUNDAY - SPECIAL INDULGENCES

Next Sunday we will celebrate the Divine Mercy Sunday. We can
prepare for that special day by reciting the Chaplet of the Divine
Mercy. On this day the faithful can receive a very special plenary
indulgence for themselves. The special graces promised by our Lord
for Mercy Sunday directly by our Lord (through a prophetic revelation given to St. Faustina), can be received by a soul in a state of
grace, but with imperfect love for God, and imperfect contrition for
sin - as long as the soul merely trusts in the Mercy of God, and
clings to Him because of His promised benefits. A plenary indulgence, however, can only be obtained through the performance of
an indulgenced work as an expression of pure love for God. If the
intentions of one's indulgenced work are not pure (the work is done
in part out of fear of hell, purgatory or the desire to impress friends /
relatives — rather than purely out of love for God) then the indulgence obtained will be only partial, not plenary. The most special
grace promised by our Lord for Mercy Sunday is nothing less than
the equivalent of a complete renewal of baptismal grace in the soul:
"complete forgiveness (remission) of sins and punishment." Such a
measure of grace can only be received otherwise through baptism
itself, or through making a sacramental confession as an act of perfect contrition for sin, out of pure love for God. Everyone is encouraged to draw from the source of Lord’s Mercy on that special day.

16 Kwietnia 2017 ; Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dzieje Ap.(10.34-43) L do Kolosan (3.1-4) Jan (20.1-18)

Chrystus prawdziwie zmartwychwstał i ukazał się uczniom.
Świadectwo tego zbawczego wydarzenia przekazuje nam
słowo Boże, które dziś w sposób szczególny przepełnione jest
radością i nadzieją płynącą z pustego grobu Chrystusa. Ci,
którzy ujrzeli Pana żywego poszli oznajmić to innym. Niech i
nas słowo Boga pobudzi do świadectwa wiary, do głoszenia
innym radosnej nowiny, byśmy w codzienności byli napełnieni
apostolską gorliwością.
SPOD PIÓRA PROBOSZCZA
W niedzielny poranek będziemy spożywać w
rodzinach uroczyste śniadanie wielkanocne.
Zgromadzimy się na nim dlatego, aby popatrzeć
na siebie i na innych przez pryzmat swiatła
ukrzyżowanego i Zmartwychwstalego Pana: z milością,
przebaczeniem i pokojem w sercu. Zasiądziemy do stołu w
Jego obecnosci, podobnie jak uczniowie, którzy z Jezusem
doszli do Emaus i tam spożywali z Nim posiłek. Będziemy
składać sobie życznenia i spożywać świąteczne, poświęcone
potrawy. Niech to co przeżyliśmy w minionych dniach
w celebracjach liturgicznych, to co okazało się szczególnie dla
nas ważne, przenika nasze rozmowy i buduje więzi miłości.
Wesołych Świąt Zmartychwstania Pańskiego!
NABOŻEŃSTWO - GODZINA MIŁOSIERDZIA - GODZ 15:00

W następną niedzielę, 23 kwietnia, w naszym
kościele z racji Niedzieli Miłosierdzia Bożego
odprawione będzie nabożeństwo o godz. 15:00.
Naszym przygotowaniem do tego święta niech
będzie codzienne odmawianie koronki do
Miłosierdzia Bożego; wspólnie Koronkę bedziemy
odmawiać przed Mszą świętą. Zapraszamy do modlitwy.
PIELGRZYMKA DO SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA W WILNIE

Parafia Maksymiliana Kolbe organizuje autokar na pielgrzymkę
do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Wilnie na Kaszubach w
sobotę 22 kwietnia 2017 z okazji Święta Bożego Miłosierdzia.
Uroczystej Mszy św. przewodniczył będzie Arcybiskup Wacław
Depo. Rezerwacje: Pani Wiesia tel. 416-799-2122.
PIERWSZA SPOWIEDŹ DLA GRUPY POLSKIEJ

W sobotę 29 kwietnia, o godz. 13:00, dzieci przygotowujące
się do Pierwszej Komunii Św. (grupa polska), przystąpią do
Pierwszej Spowiedzi Świętej. Zachęcamy rodziców do
towarzyszenia dziecku w tak ważnym dla niego dniu.
PIERWSZA KOMUNIA W PARAFII ŚW TERESY

Pierwsza Komunia św. w naszej parafii celebrowana będzie w
dwóch grupach: grupa angielska 6 maja o godz 5:00pm, grupa
polska: niedziela 7 Maja godz 13:00. Dzieci zgromadzą się w
sali parafialnej pół godziny przed Mszą św. i wejdą do kościola
w uroczystej procesji. Po Mszy św. - grupowe zdjęcie. Dzieci
Pierwszokomunijne wezmą udział w Białym Tygodniu
połączonym z nabożeństwem majowym o godz. 19:00

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura .
ODPUST ZUPEŁNY W NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

Święty Jan Paweł II, powodowany gorącym
pragnieniem rozbudzenia w wiernych jak
najżywszej czci Bożego Miłosierdzia – ze
względu na przebogate duchowe owoce, jakie
może ona wydać, przyznał odpusty na
następujących zasadach: 1) Udziela się
odpustu zupełnego na zwykłych warunkach
(spowiedź sakramentalna, komunia św.
modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu,
który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli
Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele
lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od
wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby
powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach
spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej
odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii,
wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę
«Ojcze nasz» i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana
Jezusa Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).
2) Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który –
przynajmniej z sercem skruszonym – skieruje do Pana Jezusa
Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych pobożnych
wezwań. 3) Ponadto marynarze, którzy wykonują
swoje obowiązki na niezmierzonych obszarach mórz; niezliczeni
bracia, których tragedie wojenne, wydarzenia polityczne,
uciążliwe warunki naturalne i inne podobne przyczyny zmusiły
do opuszczenia rodzinnej ziemi; chorzy i ich opiekunowie oraz
ci wszyscy, którzy z uzasadnionej przyczyny nie mogą opuścić
domów lub wykonują pilnie potrzebne zadania dla dobra
społeczności, mogą uzyskać odpust zupełny w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego, jeśli wyrzekając się całkowicie
jakiegokolwiek grzechu, jak to zostało powiedziane powyżej, i z
zamiarem spełnienia – gdy tylko będzie to możliwe – trzech
zwykłych warunków, odmówią przed świętym wizerunkiem
naszego Pana Jezusa Miłosiernego modlitwę «Ojcze nasz» i
Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa
Miłosiernego (np. «Jezu Miłosierny, ufam Tobie»).
4) Gdyby nie było możliwe spełnienie trzech potrzebnych
warunków, tego samego dnia będą mogli uzyskać odpust
zupełny ci, którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi,
spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu
otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a
wraz z nią cierpienia spowodowane chorobą i trudy swojego
życia, podejmując zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy
przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko
będzie to możliwe. Możliwość uzyskania dla siebie tego
specjalnego odpustu to wielka łaska płynąca od naszego
Miłosiernego Boga - z miłosci do Niego, skorzystajmy z niej .

