April 8, 2018; Divine Mercy Sunday
LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (4.32-35) 1 John (5.1-6) John (20.19-31)

Today we have further glimpses into the early community of
believers. As our belief in the risen Christ remains, here is
the question: Do we have the freshness of the early
community’s belief? Even then, it took some courage to rely
on the word of others. It always does. But that reliance flowers into steadfast faith that John calls “the victory that
conquers the world.” Despite our own doubts, we are
privileged to be in a long line of witnesses who attest to life.
POPE FRANCIS’ “Urbi et orbi” for EASTER 2018

This message resounds in the Church the world over, along
with the singing of the Alleluia: Jesus is Lord; the Father has
raised him and he lives forever in our midst. Jesus had foretold his death and resurrection using the image of the grain of
wheat. He said: “Unless a grain of wheat falls into the earth
and dies, it remains alone; but if it dies, it bears much
fruit” (Jn 12:24). And this is precisely what happened: Jesus,
the grain of wheat sowed by God in the furrows of the earth,
died, killed by the sin of the world. He remained two days in
the tomb; but his death contained God’s love in all its power,
released and made manifest on the third day, the day we
celebrate today: the Easter of Christ the Lord. We Christians
believe and know that Christ’s resurrection is the true hope of
the world, the hope that does not disappoint. It is the power of
the grain of wheat, the power of that love which humbles itself
and gives itself to the very end, and thus truly renews the
world. This power continues to bear fruit today in the furrows
of our history, marked by so many acts of injustice and violence. It bears fruits of hope and dignity where there are deprivation and exclusion, hunger and unemployment, where
there are migrants and refugees (so often rejected by today’s
culture of waste), and victims of the drug trade, human trafficking and contemporary forms of slavery. (…) May the risen
Christ bring fruits of new life to those children, who as a result
of wars and hunger, grow up without hope, lacking education
and health care; and to those elderly persons who are cast off
by a selfish culture that ostracizes those who are not
“productive”. We also implore fruits of wisdom for those who
have political responsibilities in our world, that they may always respect human dignity, devote themselves actively to
the pursuit of the common good, and ensure the development
and security of their own citizens. Dear brothers and sisters,
The words heard by the women at the tomb are also addressed to us: “Why do you seek the living among the dead?
He is not here, but has risen” (Lk 24:5-6). Death, solitude and
fear are not the last word. There is a word that transcends
them, a word that only God can speak: it is the word of the
resurrection (cf. John Paul II, Conclusion of the Way of the
Cross, 18 April 2003). By the power of God’s love, it “dispels
wickedness, washes faults away, restores innocence to the
fallen, and joy to mourners, drives out hatred, fosters concord
and brings down the mighty”. Happy Easter to all!

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 9 - 15 )
MONDAY APRIL 9 Zwiatowanie Pańskie

7:00 pm † Mariusz Gadziński - Przyjaciele
O Boże błog. dla Kasi Sławy - Zdzisława

TUESDAY , APRIL 10

8:00 am † Kazimiera i Antoni Popczyk - Son & family
7:00 pm W int. ofiar katastrofy pod Smoleńskiem - Klub GP

WEDNESDAY, APRIL 11 St. Stanislaus

8:00am For God’s blessing for Hiram Stoute - Wife
7:00 pm O Boże błog. dla Janiny Ziebka - Syn z rodziną

THURSDAY, APRIL 12

8:00 am † Ewa Pomykała - Henry Pomykała
7:00 pm O Boże błog. dla Pauliny (ur.) - Mama

FiRST FRIDAY, APRIL 13 St. Martin

8:00 am For God’s blessing for Jeffrey Stoute - Mother
7:00 pm O Boże błog. dla Marty (ur.) - Bratowa

SATURDAY, APRIL 14

9:00 am

† Honorata Poźniakowska - Córka z rodziną

5:00 pm For God’s blessing for Elisabeth Wilson - Aunt
SUNDAY, APRIL 15, THIRD SUNDAY OF EASTER
8:00 am Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
9:30 am † Jan i Karolina, Jan i Karol Kozielec - Rodzina
11:00 am † Marcosa Salud - Javier family
12:30 pm † Władysław Szeliga - Maria
7:00pm † Leszek Marchow - Ewa
DIVINE MERCY SUNDAY

Today is the Second Sunday of Easter, known as the
Divine Mercy Sunday. On this day the faithful can
receive plenary indulgence. The special graces were
promised by our Lord for Mercy Sunday through a
prophetic revelation given to St. Faustina. Jesus said
to her : “My daughter, look into the abyss of My mercy and give
praise and glory to this mercy of Mine. Do it in this way: Gather all
sinners from the entire world and immerse them in the abyss of My
mercy.(…) On the day of My feast, the Feast of Mercy, you will go
through the whole world and bring fainting souls to the spring of My
mercy. I shall heal and strengthen them”. In order to obtain plenary
indulgence the faithful must, in addition to being in the state of
grace: have the interior disposition of complete detachment from
sin, even venial sin; have sacramentally confessed their sins;
receive the Holy Eucharist and pray for Pope’s intentions. A plenary
indulgence which can be obtained on the Divine Mercy Sunday is
nothing less than equivalent of a complete renewal of baptismal
grace in the soul: complete forgiveness of sins & punishment. Let
us be open to the love, mercy & forgiveness that Christ is offering
us. Have faith and don’t hesitate to say: Jesus I trust in You !
EASTER OFFERTORY 2018
Good Friday : $5,330.00
Sunday Collection : $ 8,294.00
Easter Offering : $ 5,890.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

8 Kwietnia 2018 ; Niedziela Miłosierdzia Bożego
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz.Apostolskie(4.32-35) L.św.Jana(5.1-6) Jan(20.19-31)

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli ukazuje nam prawdę, że
misja Jezusa została dopełniona. W Ewangelii wg św. Jana
usłyszymy posłanie przez Jezusa uczniów, którzy mają
kontynuować dalej misję Zbawiciela. Mają tak, jak Jezus głosić
życie, miłość i miłosierdzie. Mają związywać i rozwiązywać
ludzkie sumienia i ukierunkowywać je na Boga. W słowie
Bożym odkrywamy dziś źródło Bożego miłosierdzia, które tak
bardzo potrzebne jest dzisiaj nam i całemu światu.
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 KOMUNIA W PARAFII ŚW TERESY

Pierwsza Komunia św. w naszej parafii celebrowana będzie
w dwóch grupach: grupa angielska 5 maja o godz 4:30pm,
grupa polska: niedziela 6 Maja godz 13:00.
ROCZNICA KATASTROFY POD SMOLEŃSKIEM - 10 KWIETNIA

10 kwietnia będziemy obchodzić 8 rocznicę katastrofy lotniczej
pod Smoleńskiem. Zginęło w niej 96 osób, wśród nich:
prezydent RP Lech Kaczyński z małżonką, ostatni prezydent
RP na uchodźstwie Ryszard Kaczorowski, wicemarszałkowie
Sejmu i Senatu, grupa parlamentarzystów, dowódcy
wszystkich rodzajów Sił Zbrojnych RP, pracownicy Kancelarii
Prezydenta, szefowie instytucji państwowych, duchowni,
przedstawiciele ministerstw, organizacji kombatanckich
i społecznych oraz osoby towarzyszące, stanowiący delegację
polską na uroczystości związane z obchodami 70. rocznicy
zbrodni katyńskiej, a także załoga samolotu. We wtorek, 10
kwietnia w naszej parafii zostanie odprawiona Msza św.
w intencji ofiar tej katastrofy na którą serdecznie zapraszamy.
Pamietajmy w modlitwie o wszystkich, którzy wtedy zginęli.

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 .
PAPIESKIE ORĘDZIE WIELKANOCNE „URBI ET ORBI” 2018

Drodzy bracia i siostry, dobrych Świąt Paschalnych! Jezus
zmartwychwstał! W Kościele na całym świecie rozbrzmiewa to
orędzie wraz ze śpiewem Alleluja: Jezus jest Panem, Ojciec
wskrzesił Go z martwych i żyje na wieki pośród nas. Sam Jezus
zapowiedział swoją śmierć i zmartwychwstanie odwołując się do
obrazu ziarna pszenicznego. Powiedział: „Jeżeli ziarno pszenicy
wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity” (J 12,24). Oto tak właśnie się
stało: Jezus, ziarno pszenicy zasiane przez Boga w bruzdach
ziemi, umarł zabity przez grzech świata, dwa dni pozostawał w
grobie; lecz w Jego śmierci zawarta była cała moc miłości
Bożej, która została wyzwolona i ukazała się trzeciego dnia,
tego, który dziś obchodzimy: Paschy Chrystusa Pana. My,
chrześcijanie, wierzymy i wiemy, że zmartwychwstanie
Chrystusa jest prawdziwą nadzieją świata, tą która nie zawodzi.
To siła ziarna pszenicy, moc miłości, która się uniża i daje siebie
aż do końca, i która naprawdę odnawia świat. Siła ta przynosi
owoce także i dziś w bruzdach naszej historii, naznaczonej
wieloma niesprawiedliwościami i przemocą. Przynosi owoce
nadziei i godności, tam gdzie jest ubóstwo i wykluczenie, gdzie
jest głód i brakuje pracy, pośród osób przesiedlonych i
uchodźców – wiele razy odrzucanych przez obecną kulturę
odrzucenia – ofiarom przemytu narkotyków, handlu ludźmi oraz
niewolnictwa naszych czasów. (...) Niech Zmartwychwstały
Chrystus przynosi owoce nowego życia dzieciom, które z
powodu wojen i głodu dorastają bez nadziei, pozbawione
edukacji i opieki zdrowotnej; a także osobom starszym
odrzuconym przez egoistyczną kulturę, która odkłada na bok
tych, którzy nie są „produktywni”. Modlimy się o owoce mądrości
dla tych, którzy na całym świecie ponoszą odpowiedzialność
polityczną, aby zawsze szanowali ludzką godność, z
poświęceniem dokładali wszelkich starań w służbie dobru
wspólnemu i zapewnili rozwój i bezpieczeństwo swoim
obywatelom. Drodzy bracia i siostry! Także do nas, podobnie
jak do kobiet, które przyszły do grobu, skierowane jest to słowo:
„Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj;
zmartwychwstał!” (Łk 24, 5-6). Ostatnim słowem nie są już
śmierć, samotność i lęk. Jest takie słowo, które wykracza poza
granice ludzkiej wyobraźni, i które tylko Bóg może
wypowiedzieć: jest to słowo zmartwychwstania (por. Jan Paweł
II, Przemówienie na zakończenie Drogi Krzyżowej, 18 kwietnia
2003). Mocą Bożej miłości „oddala ono zbrodnie, z przewin
obmywa, przywraca niewinność upadłym, a radość smutnym,
rozprasza nienawiść, usposabia do zgody i ugina
potęgi” (Exultet). Wszystkim życzę dobrych Świąt
Wielkanocnych!
Papież Franciszek

