April 28, 2019; Divine Mercy Sunday
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (5.12-16) Revelation (1.9-19) John (20.19-31)

Today’s readings are about God’s unending mercy. Peter
was a doubter & today we add Thomas to the list. Neither of
them is condemned for doubting & each becomes a powerful witness preaching the Gospel. With God’s unending
mercy, doubt becomes a pathway. With acknowledgement
of all future generations of believers who would not see but
would believe, the risen Jesus pronounced us “blessed.”
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.
DIVINE MERCY SUNDAY - SPECIAL INDULGENCES

On Divine Mercy Sunday the faithful can receive a very
special plenary indulgence for themselves. The special
graces promised 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 will be 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 (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.
ROSARY PAPAL INTENTION FOR MAY

That the Church in Africa, through the commitment
of its members, may be the seed of unity among
her peoples and a sign of hope for this continent.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( April 22-28)
MONDAY APRIL 29

7:00 pm NO MASS

TUESDAY , APRIL 30

8:00 am For God’s blessing for Lodovico Javier (b-day)
7:00 pm † O Boże błog. dla Andrzeja i Piotra – Alicja

WEDNESDAY, MAY 1

8:00am † Leonard Taylor - Family Lizak
7:00 pm Dziękczynna za 15 lat kapłaństwa Ks. Dariusza

THURSDAY, MAY 2 St. Athanasius

8:00 am † Katarzyna & Roman Koza - Maria
7:00 pm † Monika Filewicz - Wnuczka z rodziną

FIRST FRIDAY, MAY 3 Pierwszy Piątek St.Philip & St. James
8:00 am † Czesława & Alfons Borowski - Honorata z rodz.

7:00 pm W int. Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, MAY 4

9:00 am

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

4:30 pm Int. of First Communion children & their families

SUNDAY, MAY 5 , THIRD SUNDAY OF EASTER

8:00 am
9:30 am
11:00 am
1:00 pm
7:00pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
O Boże błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Konopka
† Mariam Toossi - Leszek
W intencji Dzieci Pierwszokomunijnych i ich rodzin

† Jadwiga i Antoni Borawski - Córka z rodziną

THE VISIT OF SUPERIOR GENERAL AT ST. TERESA’S

This Sunday we have the privilage of hosting in our parish
community the Superior General of Michaelite Fathers - Fr. Dariusz
Wilk. As he visits all parishes in our North American Province,
he is accompanied by Fr. Jerzy Sosinski - Michaelites Treasurer.
We welcome them in our parish and wish them a fruitful stay.
FIRST COMMUNION AT ST.TERESA’S CHURCH

First Communion at St.Teresa’s Parish will be celebrated in two
groups: on Saturday May 4 at 4:30 pm (English) and on Sunday,
May 5 at 1:00 pm (Polish). Children will gather at the parish hall
1/2 hour before Mass for the parents’ blessing and then will process
to the church before the Mass begins. After Mass the group picture
will be taken in the Sanctuary of our church.
FIRST FRIDAY OF THE MONTH

This week we will have First Friday of the month. Confession and
Exposition of the Blessed Sacrament at 6:00pm.
HOLY WEEK OFFERTORY April 19 / 20 / 21 2019
Good Friday / Holy Land : $ 4,690.00
Święconka / Easter baskets : $ 4.040.00
Easter Offering : $ 6,500.00
Sunday Offering : $ 5,682.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

28 Kwietnia 2019; Niedziela Miłosierdzia Bożego
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dzieje Ap(5.12-16) Apokalipsa(1.9-19) 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.
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 Świetej 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.” Dzisiejsze Święto jest 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 15:00. „Jezu Ufam Tobie !”
ODPUST ZUPEŁNY W NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W Święto Bożego Miłosierdzia można uzyskać odpust zupełny
na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia
św. modlitwa w intencjach papieskich) a ponadto należy w
jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym
od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby
powszedniego, wziąć udział w pobożnych praktykach
spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej
odmówić 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»).
Skorzystajmy z tego wielkiego daru!
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA MAJA

W tym tygodniu przypada Pierwszy Piątek miesiąca. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Spowiedź. sakramentalna
bedzie od godz. 18:00. Nabożeństwo i Msza św. o 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.
WIZYTA PRZEŁOŻONEGO GENERALNEGO ZAKONU MICHALITÓW

W dzisiejszą niedzielę gościmy w naszej parafii Przełożonego
Generalnego Zakonu Michalitów - Ks. Dariusza Wilka CSMA.
Podczas wizytacji Północnoamerykańskiej Prowincji zakonu
towarzyszy mu nasz zakonny ekonom - Ks. Jerzy Sosiński.
Serdecznie witamy ich w naszej wspólnocie parafialnej
i życzymy udanego pobytu na naszym kontynencie.
PIERWSZA SPOWIEDŹ DLA GRUPY POLSKIEJ

W sobotę, 4 maja o godz 10:30 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 ŚW. W PARAFII ŚW. TERESY

Pierwsza Komunia w parafii Św. Teresy będzie celebrowana w
dwóch grupach: angielska w sobotę, 4 maja o 16:30 oraz
polska w niedzielę 5 maja o godz 13:00. Dzieci zgromadzą
się w sali parafialnej pół godziny przed Mszą św. i wejdą do
kościoła w uroczystej procesji. Po Mszy św. - grupowe zdjęcie.
Dzieci Pierwszokomunijne wezmą udział w Białym Tygodniu
połączonym z nabożeństwem majowym o g. 19:00.
MIESIĄC MAJ DEDYKOWANY MATCE NAJŚWIĘTSZEJ

Maj jest miesiącem szczególnie poświęconym czci
Matki Bożej. Centralną częścią majówek
(nabożeństw odprawianych wieczorami w
kościołach, przy grotach i kapliczkach ) jest Litania
Loretańska. Nabożeństwo majowe w naszym
kościele będzie odprawiane od poniedziałku do
piątku po Mszy św. o godz. 19:00. Zachęcamy
parafian do uczestnictwa w tych nabożeństwach i do
indywidualnego odmawiania Litanii Loretańskiej w gronie
rodziny lub przyjaciół. Polecajmy Matce Najświętszej wszystkie
nasze sprawy. Ave Maria!
NATIONAL MARCH FOR LIFE. - 9 MAJA

Grupa Pro-life z Parafii św. Maksymiliana Kolbe, zaprasza do
wzięcia udziału w Marszu Życia w Ottawie, 9 maja (czwartek).
Tylko raz w roku mamy taką wyjątkową okazję zjednoczenia się
pod parlamentem Kanady, aby być głosem tych najmniejszych,
których życie jest zagrożone a którzy nie mają żadnej ochrony.
Koszt wyjazdu $50. Zapisy: Halina 416-274-7184 lub Ula 647836-2952. "Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci
moich najmniejszych, Mnieście uczynili" [Mt 25, 40].
INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC MAJ

Aby dzięki zaangażowaniu swoich członków
Kościół w Afryce był zaczynem jedności wśród
narodów, znakiem nadziei dla tego kontynentu.

