April 1, 2018; 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
Once again we stand in awe before the empty
tomb of Jesus. He is not there. He is risen! This
is the joyful message of the Easter morning.
Jesus is risen and lives in us, in our families and
in our parish community. It is in His name that we gather to
celebrate the Eucharist, we bear witness to Him in the world,
we recognize Him in the needy and we draw strength from
Him to face challenges in our lives. The Risen one is with us
all always until the end of the world. May this truth shine on
our lives, fill us with hope and joy. Happy Easter to all!
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. 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 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
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.
FIRST FRIDAY OF THE MONTH - APRIL 6

On April 6 we will be celebrating the First Friday of the month.
Adoration & opportunity for Confession at 6:00pm

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 1– 8 )
MONDAY APRIL2, PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY

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

TUESDAY , APRIL 3

8:00 am For God’s blessing for Cecille Bitong - Aunt
7:00 pm Zmarli z rodziny Wójcicki i Małek - Helena

WEDNESDAY, APRIL 4

8:00am For God’s blessing for Diana Sun - Aunt
7:00 pm † Helena i Roman Piechotka - Córka z rodz.

THURSDAY, APRIL 5
8:00 am Int. of Susan, Elizabeth, Antoni, Allen, Barbara, Ricky,Tosia

7:00 pm † Genowefa Małysa - Siostra Krystyna

FiRST FRIDAY, APRIL 6 Pierwszy Piątek

8:00 am † Joseph Genilo - Javier family
7:00 pm W int. Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, APRIL 7

9:00 am

W int. Róż Różańca św. w Parafii św. Teresy

5:00 pm For God’s blessing for Rustom Rafol (b-day) - Sister

SUNDAY, APRIL 8 , DIVINE MERCY SUNDAY/ NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am O Boże błog dla Marii i Franciszka Kowalczyk
11:00 am † Kevin Cruz - Javier family
12:30 pm † Józef Skibniewski (1r.) - Córka z rodziną
3:00 pm Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego
7:00pm † Zbigniew Ostrowski (r.) - Córka z rodziną
NEW TABERNACLE FOR OUR CHURCH

We are planning to purchase a new, larger 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.
KNIGHTS OF COLUMBUS DINNER DANCE - APRIL 28

The Knights of Columbus Council 3401 are having their: 67th
Annual Dinner Dance, on April 28th (6:00p.m. to 1:00a.m.) at
St. Ambrose Parish Hall . Tickets $45.00 per person, Door Prizes,
50/50 Draw, D.J., Cash Bar etc. For Tickets contact: Adrian deRooy
416-201-0518 or Larry Mullins 416-255-4659. Please join us for this
event and support Knights of Columbus charities !
HOLY ROSARY PAPAL INTENTION FOR APRIL

For those who have Responsibility in Economic Matters
That economists may have the courage to reject any
economy of exclusion and know how to open new paths.

1 Kwietnia 2018 ; 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
Po raz kolejny w życiu z wiarą stajemy przed
pustym grobem Jezusa. Nie ma Go tam.
Ukrzyżowany żyje! Zmartwychwstał. To jest
radosne orędzie wielkanocnego poranka. Z niego
czerpie moc każde nasze świętowanie. Jezus zmartwychwstał
i żyje w nas, w naszych rodzinach i w naszej wspólnocie
parafialnej. To w Jego imię gromadzimy się na
Eucharystii, dzielimy się Nim z innymi i rozpoznajemy Go
w potrzebujących. Jezus Zmartwychwstały daje nam siły,
aby stawić czoła wyzwaniom, które niesie życie. On jest z nami
po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Niech ta prawda
opromienia nasze życie, napełnia nas nadzieją i radością.
Wesołych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!
NABOŻEŃSTWO - GODZINA MIŁOSIERDZIA - GODZ 15:00

W następną niedzielę, 8 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 będziemy
odmawiać przed Mszą świętą. Zapraszamy do modlitwy.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 6 KWIETNIA

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi
od godz. 18:00. Msza święta i nabożeństwo - o godz. 19:00
NOWE TABERNAKULUM DO NASZEGO KOŚCIOŁA

Planujemy zakupić do naszego kościoła nowe, większe
Tabernakulum wykonane przez mistrzów brązowniczych
w Polsce. Koszt samego Tabernakulum wynosi w przybliżeniu
$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.
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC KWIECIEŃ

Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób
zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać
gospodarkę wykluczającą i by potrafili otwierać nowe drogi.

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 .

