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LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Isaiah(50.4-7) God’s suffering servant brings us hope
Philippians(2.6-11) A hymn to Jesus’ humility and exaltation
Mark(14.11-15.47) The suffering and death of Jesus

It is time to hear once again the ancient story of
self-giving; to ponder the mystery of the one who
stays faithful to His calling, despite feeling abandoned.
We hear the story, we reflect on it & we find HOPE.
HOLY WEEK

Today we are celebrating the Palm / Passion Sunday.
We remember the passion and death of our Lord Jesus
Christ, the event that has brought us salvation and new life.
Today we enter into Holy Week - that special time when
we experience the core of our faith.
We will start the Sacred Paschal Triduum on Holy Thursday
of the Lord’s supper at 7:00pm. At this special celebration we
remember and celebrate Jesus’ gift of the Eucharist. It is the
night when we renew our mandate to serve one another in
the washing of the feet, which took place at the Last Supper.
Good Friday Service of the Passion of our Lord at 3:00pm .
Please remember that on that day, when we commemorate
our Lord’s death, the faithful are obligated to fast and abstain
from meat products.
Holy Saturday the Easter Vigil of Resurrection - after sunset:
8:00pm will start with the Service of Light, when the Paschal
candle is lit from blazing fire and brought into church in
procession and proclamation: May the light of Christ, rising
in glory, dispel the darkness of our hearts and minds.
After that, we will renew our baptismal promises, listen to the
Liturgy of the Word and participate in Holy Eucharist
Easter Sunday - the Solemnity of the Resurrection of the
Lord will be celebrated at 11:00am (there is no 8:00am
Mass). With that Sunday we enter the Easter Season which
totals 50 days - Easter Sunday to Pentecost Sunday.
The Easter Season is a time for reflection on and deepening
of our awareness of the mysteries we prepared for in Lent
and celebrated at the Triduum.
GOOD FRIDAY COLLECTION

On Good Friday during the veneration of the
Cross, there will be Pontifical collection for
the Holy Land to upkeep the Holy Sites - the land
of Jesus. Please give generously .
BLESSING OF THE EASTER BASKETS

On Holy Saturday, the people of God remain in prayer and
fasting at the tomb of the Lord, medidtating on
His suffering and death. The traditional blessing
of the Easter baskets is being held at the church
from 11:00 am to 3:00 pm , every half hour.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE (March 26 – April 2)
MONDAY, MARCH 26

7:00 pm † Jan Werenkowicz i zmarli z rodziny
O Boże błog. dla Franciszka Kowalczyk
Od godz. 18:00 - Spowiedż Wielkopostna

TUESDAY, MARCH 27

8:00 am † Czesława Borowska - Gienia & family
7:00 pm O Boże błog. dla Ireny Kołatek (ur.) - Mąż z dziećmi

WEDNESDAY, MARCH 28

8:00 am † Jose Cruz - Family
7:00 pm O Boże błog. dla syna Adriana (ur.) - Rodzice

HOLY THURSDAY, MARCH 29, MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ

7:00 pm

Dziękczynna w intencji Księży Parafii św. Teresy
† Ks. Stanisław Smoroń & Ks. Stanisław Ćwiertnia

GOOD FRIDAY SERVICE , MARCH 30, WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ

11:00 am
3:00 pm
6:00 pm
8:00pm

Liturgia Wielkiego Piątku dla rodzin z dziećmi
Good Friday Liturgy (English)
Liturgia Wielkiego Piątku (w j. polskim)
Droga Krzyżowa

HOLY SATURDAY, MARCH 31, WIGILIA PASCHALNA / EASTER VIGIL

8:00 pm

O Boże błog. i zdrowie dla Heleny Małek z rodziną
Int. of Parishioners living & deceased

EASTER SUNDAY, APRIL 1, NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6:30 am Rezurekcja † Zofia Jaworska - Córka z rodziną

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

† Maria i Józef Gładysz - Córka z rodziną
† Lennox Awang - Family
W intencji Domowego Kościoła
No 7:00pm Mass

EASTER MONDAY, APRIL 2, PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

9:30 am † Halina i Jan Gątkiewicz - Córka z rodziną
12:30 pm W int. dzieci i rodziców z Róży Marii Goretti
NEW TABERNACLE FOR OUR CHURCH

We are planning to purchase a new Tabernacle for our church
which is made by artisans in Poland. The cost of the new
Tabernacle is approx. $6,500 plus $1250 for shipping (150 kg) plus
import taxes. If we were to order the same Tabernacle here
in Canada, the cost would be doubled, so we will be saving
a substantial amount of money by ordering directly from the studio
in Poland. If anyone would like to sponsor the purchase of the new
Tabernacle (in part or in full) - please contact Fr. Dariusz.
SHARELIFE CAMPAIGN 2018

ShareLife campaign provides an opportunity to demonstrate
Catholic outreach in justice and love. Over 40 Catholic agencies
that truly do feed, clothe and shelter people & care for the sick are
supported by ShareLife. Reflecting Catholic charity, those agencies
meet people where they are, treating them with the dignity and
respect we all deserve. Together we are answering God’s call to
serve through a generous gift to people in need. God bless You for
your generosity for this worthy cause ! Our 2 next collections for
ShareLife Campaign are set on the weekend of April 22 & May 27.
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LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Izajasz(50.4-7)Filipian(2.6-11)Mateusz(26.14-27.66)

Liturgia słowa St. Testamentu, słowami Izajasza zapowiada
cierpienie, któremu w sposób całkowicie wolny podda się Syn
Boży. Posłuszeństwo Chrystusa, o którym usłyszymy z nauki
św. Pawła, prowadzi przez uniżenie krzyża do wywyższenia w
chwale przez Ojca. Rozważanie Męki Chrystusa uzmysławia
nam ogrom bólu, którego doświadcza Jezus - prawdziwy
człowiek. Zamyślenie nad drogą krzyżową prowadzi nas do
umiłowania Boga, który cierpi z miłości do mnie.
WIELKI TYDZIEŃ

Niedzielą Palmową, rozpoczynamy Wielki Tydzień, intensywny
okres przygotowań do świętowania Zmartwychwstania
Pańskiego. Starajmy się przeżyć ten tydzień w skupieniu,
uczestniczyć w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia aby
wzmacniać naszą wiarę i coraz pełniej i bardziej świadomie
przeżywać największe wydarzenie w historii zbawienia.
Wielki Czwartek - Pamiątka ustanowienia Najśw. Sakramentu
i Kapłanstwa. Podczas liturgii - obrzęd obmycia nóg. Po Mszy
świętej - przeniesienie Najświętszego Sakramentu do ciemnicy.
Wielki Piątek - w tym dniu nie ma Mszy św. ale gromadzimy
sie na Liturgii Męki Pańskiej: Liturgia Słowa, Adoracja Krzyża
i Komunia św. W tym dniu obowiązuje ścisły post.
Wielka Sobota - Wigilia Paschalna - obrzęd poświęcenia ognia,
uroczyste Exsultet, Liturgia Słowa, Liturgia Chrzcielna oraz
Eucharystia - uwielbienie Boga w tajemnicy Zmartwychwstania.
Niedziela Zmartwychwstania - uroczyście ogłosimy wszystkim,
że Pan zmartwychwstał i jest z nami.
WIELKOPOSTNA OFIARA PRZY ADORACJI KRZYŻA

Ofiara składana na tacę w Wielki Piątek jest
przeznaczana na utrzymanie sakralnych obiektów
w Ziemi Świętej. Za ofiary składamy serdeczne „Bóg zapłać” .
POŚWIĘCENIE POKARMÓW NA STÓŁ WIELKANOCNY

Tradycyjne poświęcenie pokarmów w naszym kościele
w Wielką Sobotę, 31 Marca od 11:00 do 15:00 co
pół godziny. Przed poświęceniem – wspólna modlitwa.

SŁOWO OD KS. REKOLEKCJONISTY, PAWŁA NOWOGÓRSKIEGO

Moje serce przepełnione jest wdzięcznością za pełne miłości
przyjcie mnie w Waszej Parafii w czasie głoszenia rekolekcji.
Bóg zapłać! Odczułem wielką gościnność i serdeczność od Ks.
Proboszcza Dariusza Lewandowskiego, ks. Jana Burczyka,
Współpracowników i Parafian. Gorąco dziękuję za wspaniałą
i pełną życzliwości gościnę, ofiary i wszelkie dobro. Jestem
zbudowany pracą i postawą ks. Proboszcza oraz
posługujących. Jestem także dumny, że mamy taką wspaniałą
Polonię w Kanadzie. Zanim przybyłem do Kanady głosić
rekolekcje, poprosiłem młodzież i dorosłych, kapłanów i siostry
zakonne o modlitwę za Was o światło Ducha Świętego.
Dlatego przez cały czas czułem, że moc modlitwy jest z nami.
W Polsce pracuję w „Centrum Edukacji Młodzieży im.
Ks. Jerzego Popiełuszki” w Górsku. Mam zaszczyt zaprosić
Ks. Proboszcza i Was drodzy do odwiedzenia tego
wyjątkowego miejsca. W zeszłym roku rozpoczęliśmy budowę
amfiteatru dla 3000 osób. Jest jeszcze wiele do zrobienia,
zwłaszcza wśród młodzieży, gdzie kładziemy nacisk na
wychowanie religijne i patriotyczne. Info: www.gorsk.org.pl
Na nadchodzące Święta Zmartwychwstania Pana składam jak
najserdeczniejsze życzenia. Pełnego radości spotkania
z Jezusem Zmartwychwstałym, doświadczenia przemieniającej
Mocy, Błogosławieństwa, Miłości i Pokoju. Niech Chrystus
opromieniony blaskiem zmartwychwstania, rozświetla
wszystkie dni i ścieżki życia, darzy zdrowiem i wszelkimi
potrzebnymi łaskami. Składając staropolskie podziękowanie
„Bóg zapłać”, z serca błogosławię, obiecuję pamięć w swojej
modlitwie i o modlitwę proszę.
Ks. Paweł Nowogórski CSMA

HOLY WEEK - WIELKI TYDZIEŃ
HOLY THURSDAY, March 29 / WIELKI CZWARTEK, 29 Marca
7:00pm - Mass; Adoration till 10:00pm
GOOD FRIDAY, March 30 / WIELKI PIĄTEK, 30 Marca
11:00am - Liturgia dla rodzin z dziećmi (w j. polskim)
3:00pm - Good Friday service (English)
6:00pm - Liturgia Wielkiego Piątku (w j. polskim)

NOWE TABERNAKULUM DO NASZEGO KOŚCIOŁA

8:00pm - Droga Krzyżowa

Planujemy zakupić do naszego kościoła nowe Tabernakulum
wykonane przez mistrzów brązowniczych w Polsce. Koszt
samego Tabernakulum wynosi w przybliżeniu ok $6,500 plus
transport $1,250 (150kg) oraz opłata celna. Pomimo dużych
kosztów, zamówienie Tabernakulum bezpośrednio od
producenta to połowa ceny takiego samego produktu
w Kanadzie. Gdyby ktoś z naszych parafian chciałby
sponsorować zakup Tabernakulum ( w części lub w całości)
prosimy o skontaktowanie się z Ks. Dariuszem.

Adoration 9:00pm - 10:00pm

NIEDZIELA SHARELIFE - PODZIĘKOWANIE

W ubiegłą niedzielę, 18 marca w naszej parafii zebraliśmy
pierwszą z trzech składek na dzieła dobroczynne ShareLife,
które sponsoruje wiele agencji charytatywnych. Za złożone
ofiary składamy wszystkim parafianom serdeczne „Bóg zapłać” !

HOLY SATURDAY, March 31 / WIELKA SOBOTA, 31 Marca
8:00pm - Easter Vigil / Wigilia Paschalna
EASTER SUNDAY / NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
6:30am - Msza Św.Rezurekcyjna
9:30am & 12:30pm (w j. polskim)
11:00am - Mass of the Resurrection (English)
EASTER MONDAY, April 2 / PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
9:30 & 12:30 (w j.polskim)

