NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

NR 15

INTENCJE MSZALNE (12 - 18 kwietnia, 2021r.) MASS INTENTIONS
PONIEDZIAŁEK, 12 kwietnia
9:00

O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Najśw. dla Krystyny i Ryszarda (50 r. ślubu)
† Maria, Michalina, Władysław Chruściel, Maria, Franciszek Kawa
† Marianna Gut - M. Hasij

18:30
19:00

Nowenna do bł. Bronisława Markiewicza
† Genowefa i Józef Jurczyk
† Edward Kaczmarczyk - Rodzina
† Helena, Bronisław i Henryk Marko

WTOREK, 13 kwietnia

ŚRODA, 14 kwietnia
9:00

CZWARTEK, 15 kwietnia

† Wanda, Henryk Bator, Janina, Jan i Jan Puszkiewicz - Syn i Synowa
† Mirosław Kamiński, z Rodz. Kamiński
† Danuta Dudkowska - Córka

18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
19:00 † Irena i Andrzej Gierałt, Stanisław Rutka
† Maria i Stanisław Augustynowicz - Rodzina
† Zofia Sternal - T. Domosud

PIĄTEK, 16 kwietnia
19:00

SOBOTA, 17 kwietnia
9:00
St. Kateri Tekakwitha

† Anna Kraśnicki - J.D. Drapała
† Marysia Liszewska i Janina Kwiatkowska - J.M. Kaczor
† Marianna Łoboda - L. Leszkowicz

12:00

Wedding Mass: Christopher Dobaczewski & Camilla Gudziewski

17:00

O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Marii i Klaudii (ur.)
† Janusz Rimmler - Rodzina
† Genowefa i Mieczysław Laszcz - Syn z Rodz.
W INT. PARAFIAN (FOR PARISHIONERS)
† Władysław, Józef, Grzegorz Paraskiewia Makówka i Nadzieja Karpiński, Jan Pradyszczuk
† Jossip Malcevic (r.) - Rodzina
† Anna Półtorak, Michał Baraniak (Sr.)
† Maria, Henryk, Paweł Kukawka, Henryk Rodak - Rodzina
† Z Rodziny Kwarciany, Kuźma, Kołcoń, Traczykiewicz i Lachowicz
W int. Ojczyzny i Rodziny Radia Maryja - Rodzina Radia Maryja
O zdrowie i bł. Boże dla Ewy (ur.) - Rodzice
† Helena i Stanisław Chmura
O zdrowie bł. Boże dla Łukasza - Żona z Rodz.
† Józef (r.) i Helena Chorostecki - Dzieci
† Helena i Zygmunt Grajewski, Stanisław Tołwiński - Rodzina

NIEDZIELA, 18 kwietnia
III Niedziela Wielkanocna

O bł. Boże dla Chester i Salvatore Waszczyło - T. Koza i M. DeSando
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, dary Ducha Św. i opiekę Matki Najśw. dla Julii (ur.)
† Silvana Belsito - T. Koza i M. DeSando

8:00
10:00
12:00

St. Mary’s 13:00

Składka świąteczna: $ 10,505.00
Share Lent: $ 2,150.00
Bóg zapłać!

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Czytania liturgiczne / Readings
11 kwietnia 2021r.
Dzieje Apostolskie / Acts (4:32- 35) 1 List św. Jana Apostoła / 1 John (5:1-6)
Ewangelia wg św. Jana / John (20:19-31)
Jezus ukazując się uczniom z ranami, utożsamił się ze wszystkimi napiętnowanymi, z tymi, którzy
miłosierdzia potrzebują. Poprzez taką postawę jesteśmy zaproszeni do czerpania Jezusowego miłosierdzia.
Jesus appears to His disciples proclaiming peace and forgiveness.

„Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy,
są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane”
Dzisiaj, w Drugą Niedzielę Wielkanocy, zamykamy
oktawę tego okresu liturgicznego. Jest to jedna
z dwóch oktaw, która obok oktawy Bożego
Narodzenia, pozostały po odnowieniu przez Sobór
Watykański II. Przez osiem dni rozważamy ten sam
cud i zagłębiamy się w jego sens dzięki światłu Ducha
Świętego. Z woli Papieża Jana Pawła II, niedzielę tę
nazywamy Niedzielą Bożego Miłosierdzia. Chodzi to
o coś znacznie więcej niż jednorazowe nabożeństwo.
Jak wyjaśniał Ojciec Święty w swojej encyklice
„Dives in Misericordia”, Boże Miłosierdzie jest
objawieniem się Bożej miłości w historii zranionej
przez grzech. “Misericordia” pochodzi od dwóch
słów: “Miseria” i “Cor”. Bóg wierny swoim
zamysłom składa w swym Ojcowskim sercu naszą
nędzną sytuację wywołaną przez grzech. Umarły
i Zmartwychwstały Jezus Chrystus jest najwyższym
przejawem i działaniem Bożego Miłosierdzia. «Tak
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał» (J 3,16) i posłał go na śmierć,
abyśmy byli zbawieni. «Poświęcił Syna, by odkupić
niewolnika», tak głosiliśmy w Orędziu Wigilii
Paschalnej. I po Zmartwychwstaniu ustanowił Go
źródłem ocalenia dla wszystkich, którzy w Niego
wierzą. Wiarą i nawróceniem przyjmujemy ten skarb
Bożego Miłosierdzia. Święta Matka Kościół, który
pragnie, aby jej synowie czerpali z życia
Zmartwychwstałego zaleca, by przynajmniej w czasie
Wielkanocy przyjmować Komunię Św. w łasce
uświecającej.
Paschalna
Pięćdziesiątnica
jest
odpowiednim czasem, by to wypełnić. Jest dobrym
momentem, by się wyspowiadać i przyjąć moc
przebaczenia grzechów, którą Zmartwychwstały Pan
ofiarował swojemu Kościołowi, zgodnie z tym,
co powiedział tylko do Apostołów: «Wyżmijcie
Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane» (J 20,22-23). W ten sposób sięgamy do
źródeł Bożego Miłosierdzia. I nie wahajmy się,
by przyprowadzić do tego źródła życia naszych
przyjaciół:
do
Eucharystii
i
do
Pokuty.
Zmartwychwstały Jezus liczy na nas.

“Receive the Holy Spirit; for those whose sins you
forgive, they are forgiven”

Today, 2nd Sunday of Easter, we complete the
octave of this liturgical time, one of the two octaves
- along with that of Christmas - that have remained
out of the renewal made by the Vatican Council II.
During eight days we contemplate the same mystery
and we try to go deeper into it by the light of the
Holy Spirit. Pope John Paul II decided to call this
Sunday Divine Mercy Sunday. It is something that
goes far beyond a particular devotion. In his
encyclical Dives in Misericordia, the Holy Father
explains that Divine Mercy is the ultimate
manifestation of God's love in a history injured by
sin. In Latin “Misericordia” (which means “mercy”)
comes from two words: “Miseria” (misery) and
“cor” (heart). Our own despicable situation due to
sin is placed by God in Jesus' loving heart, that is
faithful to His Father's designs. Jesus Christ, dead
and resurrected, is the supreme manifestation and
acting of the Divine Mercy. «For God so loved the
world that he gave his one and only Son» (Jn 3:16)
and has sent him to die to save us. «To redeem the
slave, He has sacrificed the Son», we have
proclaimed in the Easter Proclamation of the Easter
Vigil. And, once resurrected, He has constituted
him into a source of salvation for all those who
believe in Him. By faith and conversion, we receive
the treasure of his Divine Mercy. Holy Mother
Church, who wants her children to live the
resurrected life, commands that - at least for Easter we receive Holy Communion and we do it in the
grace of God. The fifty days following Easter is the
right time for us to fulfill the Paschal Precept. It is
time to practice the sacrament of confession and
benefit from the power of forgiving sins the Lord
resurrected has conferred to His Church. As he said
to the Apostles: «Receive the Holy Spirit; for those
whose sins you forgive, they are forgiven» (Jn
20,22-23). We shall thus go to the source of Divine
Mercy. And we should not doubt either to bring our
friends to these sources of life, to the Eucharist and
to Penance. The Risen Jesus is counting on us.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA

W Niedzielę Miłosierdzia - 11 kwietnia o godz.
15:30 - uroczysta Msza święta w kościele St.
Mary’s.
Od
godziny
14:30
wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Adoracja; o godz.
15:00 - Koronka do Miłosierdzia Bożego. Mszy
świętej przewodniczył będzie ks. Wacław Chudy,
homilię wygłosi ks. Adam Gabriel. Msza św. będzie
transmitowana na stronie internetowej St. Mary’s.
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA

Sakramentalny związek małżeński zamierzają
zawrzeć: Christopher Dobaczewski i Camilla
Gudziewski. Ślub odbędzie się w naszym kościele
w sobotę, 17 kwietnia 2021r.
ODESZLI DO PANA

W minionym czasie odeszli do Pana: John Koper
i Maria Kondratowicz. Polećmy ich Bożemu
Miłosierdziu: „Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie”.
Ograniczenia związane z decyzją Premiera
Ontario obowiązują od 8 kwietnia 2021 roku:
* Kościoły pozostają otwarte dla nabożeństw bez
zmiany limitu pojemności wynoszącego 15% (65
osób w naszym kościele)
* Dyspensa z obowiązku niedzielnego uczestnictwa
we Mszy św. jest przedłużona do Uroczystości
Zesłania Ducha Św. włącznie
* Na czas „stay at home order” sale parafialne lub
inne pomieszczenia nie mogą być wykorzystywane
w celu zwiększenia pojemności kościoła
* Biuro parafialne pozostaje zamknięte,
z wyjątkiem podstawowych spraw; personel
powinien pracować z domu
* Pogrzeby są ograniczone do 15% pojemności
kościoła (65 osób w naszym kościele)
* Usługi pogrzebowe na cmentarzach są
ograniczone do 50 osób, jeśli można zachować
fizyczną odległość
* W przypadku pogrzebu w mauzoleum, prosimy
o kontakt z kierownikiem cmentarza w celu
ustalenia ograniczeń
W związku z nowymi restrykcjami informujemy, że
biuro parafialne będzie zamknięte. W sprawach
zapisów na Msze św. niedzielne prosimy
kontaktować się telefonicznie we wtorek, czwartek
i piątek od godz. 9:00 do 13:00. W sprawach
ważnych prosimy o kontakt emailowy (olc@dol.ca)
lub zostawiając wiadomość: (519) 6720088.

Divine Mercy Sunday, April 11, 2021 - St. Mary’s Parish
2:30 p.m. - Exposition and Adoration of the Most
Blessed Sacrament; 3:00 p.m. - Chaplet of the
Divine Mercy; 3:30 p.m. - Holy Mass - (Fr.
Waclaw Chudy - main presider and Fr. Adam
Gabriel - homilist). The Mass will be livestreamed on
St. Mary’s website.
St. Kateri Tekakwitha
Kateri Tekakwitha, given the name Tekakwitha,
baptized as Catherine and informally known as Lily of
the Mohawks, is a Catholic saint who was an
Algonquin–Mohawk laywoman. Born in the Mohawk
village of Ossernenon, on the south side of the
Mohawk River in present-day New York State, she
contracted smallpox in an epidemic; her family died
and her face was scarred. She converted to
Catholicism at age nineteen, when she was baptized
and given the Christian name Kateri in honor of
Catherine of Siena. Refusing to marry, she left her
village and moved for the remaining five years of her
life to the Jesuit mission village of Kahnawake, south
of Montreal on the St. Lawrence River in New France,
now Canada.
Effective April 8, 2021, the following restriction
are in effect:
* Churches can remain open for services and there
is no change to the capacity limit of 15% (65 people
in our church) indoors
* The dispensation from the Sunday obligation
remains in place up to and including Pentecost
Sunday
* For the duration of the stay at home order, church
halls and/or other “overflow” rooms should not be
used to add to church capacity
* Offices are to remain closed, except for essential
business; staff should work from home
* Funerals are limited to 15% of church capacity
* Funerals services at cemeteries are limited to 50
people where physical distancing can be maintained
* For an interment service at a mausoleum, please
contact the cemetery manager in that area for limits
Due to the new restrictions, we would like to inform
you that the parish office will be closed. To sing up
for Holy Masses on Sunday, please contact us by
phone on Tuesday, Thursday and Friday from
9:00 a.m. to 1:00 p.m. For any important matters,
please contact us by email (olc@dol.ca) or by
leaving a message at: (519) 6720088.

