„MATKI W MODLITWIE”
Spotkanie „Matek w Modlitwie”
odbędzie się we wtorek, 18 kwietnia
o godz. 18:00.
„CHOSEN”
Kolejne spotkanie dla młodzieży
z serii „Chosen” odbędzie się
w piątek, 28 kwietnia o godz. 20:00.
Temat 7: "Dokąd zmierzam?" Zapraszamy!
MARSZ DLA ŻYCIA
Zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznym narodowym
Marszu dla Życia w Ottawie. Autobus wyjedzie z London,
w środę, 10 maja o godz. 23:45z parkingu St. Justin’s
Parish (855 Jalna Blvd). Po przybyciu do Ottawy będzie
czas na śniadanie i uczestniczenie w uroczystej Mszy
świętej. Początek Marszu o godz. 12:30. Planowany
powrót do London - w czwartek, 11 maja około północy.
Koszt wyjazdu $60, dla studentów - $30. Zapisy przyjmują
Darren i Adrian, tel. (519) 439-5231.
NOWY PASCHAŁ
Serdecznie dziękujemy Marianowi i Ewie
Jaworskim za wykonanie i ufundowanie paschału
z pszczelego wosku. Bóg zapłać!
DOROCZNY BANKIET Z BISKUPEM
Doroczny Bankiet z Biskupem Fabbro odbędzie się
14 czerwca br. w Convention Centre w London.
Indywidualne bilety w cenie $125 lub $975 za stół (10
osób). Dochód z bankietu wesprze finansowo Seminarium
św. Piotra w London. Zapisy - w biurze parafialnym - (519)
672-0088.
KATOLICKA LIGA KOBIET
Katolicka Liga Kobiet zaprasza do kawiarenki na
kawę i ciasto - w niedzielę, 23 kwietnia. Dochód
przeznaczony będzie na obchody 90. rocznicy istnienia
Polskiej Szkoły im. S. Staszica w London.
O godz. 14:00 odbędzie się zebranie członkiń
Katolickiej Ligii Kobiet.
STOWARZYSZENIE POLSKICH KOMBATANTÓW
Zebranie członków SPK odbędzie się w niedzielę,
30 kwietnia o godz. 14:00.
PODZIĘKOWANIE
Harcerki Szczepu "Bór" serdecznie dziękują parafii
za poparcie akcji sprzedaży palm, z czego dochód
przeznaczony będzie na Światowy Zlot 2017
w Quebec.
KPH London serdecznie dziękuje za wsparcie harcerstwa
w London; szczególne słowa podziękowania kieruje
do rodziców za przyniesione wypieki i pomoc
w sprzedaży w Niedzielę Palmową oraz do wszystkich,
którzy bezinteresownie ofiarowali ciasta i donacje
pieniężne.
SPEKTAKL PO RAZ DRUGI
Teatr Scena 419 zaprasza do sali parafialnej na
trzyaktową sztukę Aleksandra Fredry "Gwałtu, co się
dzieje!" - w niedzielę, 30 kwietnia. Początek
przedstawienia o godz. 18:15. Wstęp bezpłatny (mile
widziane dobrowolne datki).

ŚWIĘTO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO - 23 kwietnia
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest
w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli
II Niedzielę Wielkanocną. Papież Jan Paweł II ogłosił to
święto dla całego Kościoła w dniu kanonizacji Siostry
Faustyny 30 kwietnia 2000 roku. Inspiracją dla
ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które
przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do
niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy
była świętem Miłosierdzia (Dz.299). Pragnę, aby święto
Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych
grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze,
które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która
dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej,
dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym
otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną
łaski (Dz. 699). W wielu objawieniach Pan Jezus określił
nie tylko miejsce święta w kalendarzu liturgicznym
Kościoła, ale także motyw i cel jego ustanowienia,
sposób przygotowania i obchodzenia oraz wielkie
obietnice. Największą z nich jest łaska „zupełnego
odpuszczenia win i kar” związana z Komunią świętą
przyjętą w tym dniu po dobrze odprawionej spowiedzi
(bez przywiązania do najmniejszego grzechu), w duchu
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, czyli w postawie
ufności wobec Boga i czynnej miłości bliźniego. Jest to –
jak tłumaczy ks. prof. Ignacy Różycki – łaska większa od
odpustu zupełnego. Ten polega bowiem tylko na
darowaniu kar doczesnych należnych za popełnione
grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychże win.
Najszczególniejsza łaska jest zasadniczo również większa
niż łaski sześciu sakramentów z wyjątkiem sakramentu
chrztu: albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar
jest tylko sakramentalną łaską chrztu świętego.
W przytoczonych zaś obietnicach Chrystus związał
odpuszczenie win i kar z Komunią świętą przyjętą
w święto Miłosierdzia, czyli pod tym względem podniósł
ją do rzędu „drugiego chrztu”. Przygotowaniem do tego
święta ma być nowenna polegająca na odmawianiu przez
9 dni, poczynając od Wielkiego Piątku, Koronki do
Miłosierdzia Bożego. Święto Miłosierdzia Mojego wyszło
z wnętrzności [Moich] dla pociechy świata całego
(Dz. 1517) - powiedział Pan Jezus do Siostry Faustyny.
W naszej parafii trwamy na Nowennie do Miłosierdzia
Bożego. W Niedzielę Wielkanocną nowenna będzie
odmawiana przed Mszą św. Rezurekcyjną (godz. 5:30);
w Poniedziałek Wielkanocny - o godz. 10:00; od wtorku
do piątku (18 do 21 kwietnia) o godz. 18:30.
Zakończenie nowenny - w sobotę, 22 kwietnia
o godz. 16:15.
W niedzielę, 23 kwietnia zapraszamy do kościoła
St. Mary’s na uroczystą Mszę św. i Koronkę do
Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00. W związku z tym,
w naszym kościele w tym dniu nie będzie Mszy świętej
o godz. 17:00.

