April 23, 2017; Divine Mercy Sunday
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (2.42-47) 1 Peter (1.3-9) John (20.19-31)

Today’s Gospel about the doubting Thomas tells the story
of every believer in history of the Church. Thomas represents each of us, when we say, “I find it hard to believe”.
Jesus helps us to say : “You are my Lord and my God”.
POPE FRANCIS’ “Urbi et orbi” for EASTER 2017

Dear Brothers and Sisters, Happy Easter!
(...) Throughout the world, the Church echoes once more the
astonishing message of the first disciples: “Jesus is risen!”
– “He is truly risen, as he said!” The ancient feast of Passover, the commemoration of the liberation of the Hebrew
people from slavery, here finds fulfilment. By His resurrection, Jesus Christ has set us free from the slavery of sin and
death, and has opened before us the way to eternal life.
All of us, when we let ourselves be mastered by sin, lose the
right way & end up straying like lost sheep. But God Himself,
our shepherd, has come in search of us. To save us, He
lowered himself even to accepting death on the cross. Today
we can proclaim: “The Good Shepherd has risen, who laid
down His life for His sheep, and willingly died for His flock”. In
every age, the Risen Shepherd tirelessly seeks us, His brothers & sisters, wandering in the deserts of this world. With the
marks of the passion – the wounds of His merciful love – He
draws us to follow Him on His way, the way of life. Today
too, He places upon His shoulders so many of our brothers &
sisters crushed by evil in all its varied forms.
The Risen Shepherd goes in search of all those lost in the
labyrinths of loneliness and marginalization. He comes to
meet them through our brothers and sisters who treat them
with respect & kindness, and help them to hear His voice, an
unforgettable voice calling them back to friendship with God.
He takes upon himself all those victimized by old and new
forms of slavery, inhuman labour, illegal trafficking, exploitation & discrimination, and grave forms of addiction. He takes
upon himself children and adolescents deprived of their carefree innocence and exploited, and those deeply hurt by acts
of violence that take place within the walls of their own home.
The Risen Shepherd walks beside all those forced to leave
their homelands as a result of armed conflicts, terrorist
attacks, famine & oppressive regimes. Everywhere He helps
these forced migrants to encounter brothers and sisters, with
whom they can share bread and hope on their journey.
In the complex and often dramatic situations of today’s world,
may the Risen Lord guide the steps of all those who work for
justice and peace. May He grant the leaders of nations the
courage they need to prevent the spread of conflicts and to
put a halt to the arms trade. (…)
Dear brothers and sisters, this year Christians of every
confession celebrate Easter together. With one voice, in
every part of the world, we proclaim the great message: “The
Lord is truly risen, as he said!” May Jesus, who vanquished
the darkness of sin and death, grant peace to our days.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 24 - 30 )
MONDAY APRIL 24

7:00 pm O Boże błogosławieństwo dla Stefanii Nowak z rodz.

- Mama

TUESDAY , APRIL 25

8:00 am † Kevin Cruz - Enriquez family
7:00 pm Za duszę w czyśćcu - Rodzina

WEDNESDAY, APRIL 26

8:00am For God’s blessing for Jarosław Ambroziewicz
7:00 pm † Dorota Nowakowska - Siostra z rodziną

THURSDAY, APRIL 27

8:00 am For God’s blessing for Celina Lewandowska
7:00 pm † Marianna Chlebowska - Córka z rodziną

FRIDAY, APRIL 28

8:00 am † Kevin Cruz - Mary-Lou Ramos
7:00 pm Dziękczynna w int. Stanisławy i Józefa (r.ślubu)

SATURDAY, APRIL 29

9:00 am

† Janina Chmielewska (3r.) - Kasia i Sława

5:00 pm † Patrick Carroll - Wife & family

SUNDAY, APRIL 30 THIRD SUNDAY OF EASTER

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Józef Leja (24r), Józef i Aniela Rafacz - Rodzina
Int. of thanksgiving for Lodi Javier (b-day) - Wife
† Kazimiera i Edward Kondratowicz - Syn z żoną
† Bronisław Lizak (r.) - Syn z rodziną
DIVINE MERCY SUNDAY

The seven weeks from Easter to Pentecost, are
celebrated as one great feast day. St. Athanasius
called them “the great Sunday”. Christians sing the
“Alleluia” during these days in their rejoicing. Today is
the Second Sunday of Easter, which is known as the
Divine Mercy Sunday. Let us be open to the love,
mercy & forgiveness that Christ is offering each and every one of
us. Have faith and trust in Jesus. Jesus’ entrusting to the disciples
the work of forgiveness is what it means to be the Church: to accept
one another, to affirm one another, to support one another as God
has done for us in the Risen Christ.
FR. REDMOND 30TH ANNIVERSARY REUNION

Fr. Redmond school invites you to share memories and renew
friendships at the 30th Anniversary Reunion. It will be held at the
school site on 28 Colonel Samuel Smith Park Drive (Lakeshore and
Kipling) on Saturday, May 6th and Sunday, May 7th, 2017.
Please register online to attend this event.
HOLY WEEK OFFERTORY April 14/15/16 2016
Good Friday / Holy Land : $ 4,420.00
Święconka / Easter baskets : $ 3,382.00
Easter & Sunday Collection : $ 12,107.00

23 Kwietnia 2017 ; Niedziela Miłosierdzia Bożego
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dzieje Ap.(2.42-47) L.św. Piotra (1.3-9) Jan (20.19-31)

Chrystus po zmartwychwstaniu ukazał się apostołom,
przynosząc im dar pokoju i Ducha Świętego, aby prowadzili
ludzi do wiary i jedności oraz udzielali wszystkim
przebaczenia. Tak było w pierwotnym Kościele. I dzisiaj
chrześcijanie mają przez wiarę spotkać Chrystusa obecnego
w Kościele. Wiara buduje jedność całego Ludu Bożego, który
mimo cierpień i grzechów ma osiągnąć zbawienie
ŚWIĘTO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA

Dzisiejsza niedziela, kończąca oktawę
Wielkanocy, to - zgodnie z wolą Jezusa objawioną
św. siostrze Faustynie - Niedziela Miłosierdzia
Bożego. Niech będzie to dla nas wszystkich
szczególny dzień łaski Bożej, która ma się stać
ucieczką i schronieniem dla wszystkich, a
szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w tym
dniu przystąpi do Źródła Życia - obiecał Jezus Siostrze
Faustynie, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar.
Jezus także powiedział do siostry Faustyny : „Córko moja patrz w przepaść miłosierdzia Mojego i oddaj temu miłosierdziu
Mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób: zbierz
wszystkich grzeszników całego świata i zanurz ich w przepaści
miłosierdzia Mojego. (...) W święto Moje - w święto
Miłosierdzia, będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać
będziesz dusze do źródła Mojego miłosierdzia, Ja je uleczę
i wzmocnię.” W 2000 roku, Święty Jan Paweł II ustanowił
Święto Miłosierdzia Bożego, które obchodzimy właśnie dzisiaj.
Jest ono szansą doświadczenia miłosierdzia. Dlatego ofiarujmy
naszą dzisiejszą modlitwę w intencji grzeszników, aby
Bóg mógł obdarować ich swoimi łaskami, tak jak obietnice
tego złożył św. siostrze Faustynie. Zapraszamy wszystkich
parafian na nabożeństwo Bożego Miłosierdzia, dzisiaj
w niedzielę o godz 15:00. „Jezu Ufam Tobie !”.
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
SPOTKANIA PRZY KAWIE I CIASTKU W SALI PARAFIALNEJ

Zapraszamy parafian po Mszach św. o godz 9:30 I 12:30 na
chwilę wspólnej rozmowy przy kawie i ciastku w naszej sali
parafialnej. Dzisiejsze spotkanie przygotowaIi ministranci
a dodatkową atrakcją będą lody oraz „hot chocolate” dla dzieci!

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 miłości do Niego, skorzystajmy z niej .

