APRIL 29 – 5th SUNDAY OF EASTER – 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
(Bazar Wiosenny – Spring Bazaar)

8.30
Podziękowanie za zdrowie – L. Scibor
9.45
+ Cecylia Wojdyła – Emilia Górny
11.00 + Jan Biesiadecki – Córki i Wnuki
Monday – April 30
8.00
+ Jerzy Budek, Adam, Leon, Leopold – Kuzynki i Siostrzenice
+ Genowefa Paluch - Rodzina
9.00
Za + poleconych w Wypominkach
Tuesday – May 1 – Novena to st. Anthony - Nowenna do św. Antoniego – dzień
czwarty (nabożeństwo majowe - sw. Józefa, rzemieslnika)
8.00
+ Stanisław Nowak
9.00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prosbą o zdrowie i błog. Boże - Dorota
19.00 + Zygmunt Jaskólski - Rodzina
Wednesday – May 2 – St. Athanasius – sw. Atanazy
8.00
Za + Braci, Siostry, Rodziców, Krewnych i Dobrodziejów Zakonu oraz zmarłych
członków FZS.
+ Weronika i Zenon Cywińscy - Jarek
9.00
+ Piotr Herdzik – z Pogrzebu
Thursday – May 3 – (w Polsce: Uroczystosć NMP, Królowej Polski) – Sts. Philip and James,
Apostles (Dzień modlitwy za Ojczyznę i rodaków przebywających na emigracji)
8.00
+ Irena i Władysław Snieżyk – Rodz. Sniezyk
+ Jadwiga i jakub Zimny - Syn
9.00
O. Dariusz Dembkowski - Elvira
Friday – May 4 – I piątek miesiąca
(nabożeństwo majowe)
(I piątek miesiąca: 18.30 – Adoracja Najsw. Sakr., Nabożeństwo, Spowiedź; 19.00 – Msza sw.)

8.00
+ Władysław Bryja - Rodzina
9.00
+ Halina Urbas - Jarek
19.00 + Halina Jaracz – Rodzina i Przyjaciele
Saturday – May 5 – I sobota miesiąca

(7.30 – Godzinki, 8.00 – Msza sw. i spowiedź, 8.30 – Adoracja Najsw. Sakramentu i Różaniec)

8.00

Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP - Parafianie
+ Stanisław Maciasz - Rodzina
9.00
+ Congetta Bosco – Antonia Saracino
MAY 6 – 6th SUNDAY OF EASTER – 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
(I Niedziela Miesiąca: 9.45 – po Mszy sw. 10 różańca i spotkanie Róży Różańcowej oraz wymiana
tajemnic)
8.30
+ Carmela Pasquale, Francesco Mastromatteo - Family
9.45
+ Gertruda Bogdańska – Córka z Rodz.
11.00 + Józef Żołdak – Żona i Dzieci
PARAFIALNY ŻYWY RÓŻANIEC (im. sw. Jana Pawła II)
Papieskie Intencje Różańcowe – Maj
Intencja ewangelizacyjna: Aby wierni świeccy wypełniali swoją szczególną misję, wykorzystując swoje
zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego świata.
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Drodzy Bracia i Siostry, dzień dobry! W trwającym obecnie okresie wielkanocnym kontynuujemy katechezy
na temat chrztu. Znaczenie chrztu podkreśla wyraźnie jego celebracja, dlatego na nią zwracamy naszą
uwagę. Rozważając gesty i słowa liturgii możemy pojąć łaskę i zobowiązania tego sakramentu, które zawsze
trzeba odkrywać na nowo. Pamiętamy o tym podczas pokropienia wodą święconą, którego można dokonać
w niedzielę na początku Mszy św., a także odnawiając przyrzeczenia chrzcielne podczas Wigilii Paschalnej.
Rzeczywiście to, co dzieje się w celebracji chrztu rozbudza dynamikę duchową, która przenika całe życie
ochrzczonych. Jest to rozpoczęcie procesu, który pozwala żyć w jedności z Chrystusem w Kościele. Dlatego
powrót do źródła życia chrześcijańskiego prowadzi nas do lepszego zrozumienia daru otrzymanego w dniu
naszego chrztu i do ponowienia zobowiązania, by odpowiedzieć na nie w takim stanie, w jakim dziś
jesteśmy. Przede wszystkim w obrzędzie przyjęcia zadawane jest pytanie o imię kandydata, ponieważ
wskazuje ono na tożsamość osoby. Kiedy się przedstawiamy natychmiast, by wyjść z anonimowości,
mówimy jak nam na imię. Bez imienia pozostajemy nieznani, bez praw i obowiązków. Bóg powołuje
każdego po imieniu, kochając nas indywidualnie, w konkretności naszych dziejów. Chrzest rozpala osobiste
powołanie do życia po chrześcijańsku, które będzie się rozwijało przez całe życie. Pociąga ono za sobą
osobistą odpowiedź, a nie zapożyczoną, z „kopiuj i wklej”. Życie chrześcijańskie utkane jest rzeczywiście z
serii powołań i odpowiedzi: Bóg stale wymawia nasze imię na przestrzeni lat, sprawiając, że Jego powołanie
rozbrzmiewa na tysiąc sposobów, i że stajemy się podobni do Jego Syna, Jezusa. (..).

******************************

NOWENNA DO ŚW. ANTONIEGO. W każdy wtorek przed uroczystością świętego Antoniego
odprawiamy nowennę. W maju modlitwy nowennowe rano po Mszy świętej o godz. 8.00 i
wieczorem o godz. 19.00. Zapraszamy.
NABOŻEŃSTWA MAJOWE. W miesiącu maju, poświęconym szczególnej czci Matki Bożej, w
naszym kościele nabożeństwa majowe będziemy odprawiać we wtorki i piątki, o godz. 18.30 w
połączeniu ze Mszą świętą o godz. 19.00. Zapraszamy do udziału.
PIERWSZY PIĄTEK, PIERWSZA SOBOTA I PIERWSZA NIEDZIELA MIESIĄCA / PARAFIALNY
ŻYWY RÓŻANIEC (im. sw. Jana Pawła II). Przypadają 4, 5 i 6 maja. Zapraszamy na
comiesięczne dni odnowy religijnej i nabożeństwa oraz spotkanie formacyjne członków Żywego
Różańca w niedzielę 6 maja po Mszy sw. o godz. 9.45 w sali parafialnej.
BAZAR PARAFIALNY. Odbędzie się 28 i 29 kwietnia. Prosimy o przynoszenie dobrych rzeczy na
(małą) loterię lub sprzedaż. Można wynająć stół. Bilety i zgłoszenia u p. Aleksandry Szymula,
tel. 514-376-2577.
PIERWSZA KOMUNIA SWIĘTA. Odbędzie się w naszej parafii w niedzielę 13 maja na Mszy sw. o
godz. 11.00 (w Uroczystosć Wniebowstąpienia Pańskiego i Dzień Matki). Próby – 5 i 12 maja,
godz. 10.00 w kosciele.
BIERZMOWANIE. Odbędzie się w Misji sw. Wojciecha i sw. Maksymiliana, Lachine, 26 maja w
sobotę o godz. 13.00.
Z KALENDARZA: 22 kwietnia – Niedziela Dobrego Pasterza i Tydzień Modlitw o Powołania;
23 kwietnia – Uroczystosć sw. Wojciecha, głównego patrona Polski; 3 maja – Uroczystosć
Matki Bożej Królowej Polski (Swięto Konstytucji 3-go maja, Dzień Modlitw za Emigrację).

PODZIĘKOWANIA NASZYM PARAFIANOM ZA PRZYGOTOWANIE SWIĄT WIELKANOCNYCH I SWIĘCONKI
PARAFIALNEJ. Ojcowie Franciszkanie składają serdeczne podziękowanie wszystkim parafianom i gosciom
oraz grupom, rodzicom, opiekunom i dzieciom za wzięcie udziału podczas swiąt wielkanocnych w liturgiach w
naszym kosciele oraz za dekoracje i niezbędne prace a także za zorganizowanie swięconki parafialnej,
dekoracje i prace z tym związane, wzięcie udziału oraz obecnosć. Dziękujemy szczególnie Sz. P.: Luba
Scibor, Lidia Brzeska, Bożena Juryk, Edward i Janina Plocki, Józef Burda, Maria Bisakowska z mężem,
Maria Snieżyk.
POPE FRANCIS GENERAL AUDIENCE. St Peter's Square. Wednesday, 18 April 2018.
Dear Brothers and Sisters, Good morning! Let us continue, in this Time of Easter, the catechesis on Baptism.
The significance of Baptism stands out clearly in its celebration; thus let us turn our attention to it. By
considering the gestures and words of the liturgy we can understand the grace and the promise of this
Sacrament, which is always to be rediscovered. We recall it in the sprinkling with holy water that can be
done at the beginning of Mass on Sunday, as well as in the renewal of the baptismal promises during the
Easter Vigil. In fact, as happens in the celebration of Baptism, a spiritual dynamic arises which passes
through the entire life of the baptized; it is the beginning of a process that allows one to live united to Christ
in the Church. Therefore, returning to the wellspring of Christian life leads us to better understand the gift
received on the day of our Baptism and to renew our commitment to conform to it in the condition in which
we find ourselves today. To renew our commitment, to better understand this gift which is Baptism, and to
remember the day of our Baptism. Last Wednesday, as homework I asked that each of us remember the day
of our Baptism, the day on which we were baptized. I know that some of you know it, others do not; those
who do not know it, ask your family members, ask those people, godfathers, godmothers...: “What is the
date of my Baptism?”. Because Baptism is a rebirth and it is as if it were a second birthday. Do you
understand? Do this homework; ask: “What is the date of my Baptism?”. First and foremost, in the Rite of
Reception, the candidate’s name is requested, because the name indicates a person’s identity. When we
introduce ourselves we say our name right away: “My name is ...”, so as to emerge from anonymity; an
anonymous person is one who has no name. To emerge from anonymity we immediately say our name.
Without a name one remains an outsider, without rights and duties. God calls each one by name, loving us
individually, in the concreteness of our history. Baptism ignites the personal vocation to live as Christians,
which will develop throughout our lifetime. And it entails a personal response, not taken on loan, with a
“copy and paste”. Christian life in fact is woven with a series of calls and responses: God continues to
pronounce our name throughout the years, making his call to become conformed to his Son Jesus resonate
in a thousand ways. (...).

******************************

NOVENA TO ST. ANTHONY – each Tuesday at 9.00 am.
DEVOTIN TO VIRGIN MARY. During the month of May, each Tuesday and Friday will be
Devotion to Virgin Mary at 6.30 pm. The Mass will follow at 7.00pm.
SPRING BAZAAR. 28th and 29th of April. Please start to bring items in good condition for our
Bazaar.
FIRST FRIDAY – April 4th. There will be adoration of the Blessed Sacrament, Devotion and
Confession at 6.30 pm. The Mass will follow at 7.00 pm.
FIRST SATURDAY – April 5th. There will be adoration of the Blessed Sacrament, Rosary and
Confession at 8.30 am. The Mass will follow at 9.00 am.
FIRST HOLY COMMUNION – of the english-speaking children from our parish - on Sunday, May
13, for Holy Mass at 11.00 (on the Ascension of the Lord and on the Mother's Day) at St.
Michael’s Parish. Trials - 5 and 12 May, at 10.00 in the church.

CONFIRMATION - of the english-speaking group of young people from our parish – at st.
Wojciech and st. Maximilian Mission, Lachine, on Saturday, May26, for Holy Mass at 13.00.

******************************

APRIL 22 – 4th SUNDAY OF EASTER – 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA - Niedziela Dobrego
Pasterza (Tydzień Modlitw o Powołania)
8.30
+ Anna Kuteń – J. Jakab
9.45
+ Stefania i Józef Waszak – Emilia Górny
11.00 + Feliks i Stanisława Sawoszczuk – J.B. Sawoszczuk
Chrzest: Diego Alexander Masand
Monday – April 23 (w Polsce: Uroczystosć sw. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski)
8.00
+ Piotr Herdzik – Z Pogrzebu
+ Bronisława i Stanisław Moczulski – Rodz. Jarko
9.00
+ Luigi Saracino - Antonia
Tuesday – April 24 – Novena to st. Anthony - Nowenna do Św. Antoniego – dzień
trzeci
8.00
+ Józef Władysiuk – Syn z Rodziną
9.00
+ Feliks Sawoszczuk – K.A. Szymula
19.00 + Henryk Samek – Wanda Jaskólska
Wednesday – April 25 – St. Mark, Evangelist - Sw. Marek, Ewangelista
8.00
Dziękczynna za otrzymane łaski – Anna Rusnak
O błog. Boże, dary Ducha Swiętego i zdrowie dla O. Marka – J. Burda
9.00
+ Feliks i Janina Olejnik – K.A. Szymula
Thursday – April 26
8.00
+ Maria Strońska - Teresa
9.00
In onore di Santo Padre Pio – in memori di Lentini – Gregorio and Fiore Sestinio – offerta
di Gina Vivino
Friday – April 27
8.00
+ Bazyli – Krystyna Dyrkacz
9.00
+ Janina i Feliks Olejnik - Rodzina
19.00 + Zofia Mroczek (Bisakowska) – Córka i Wnuczki
Saturday – April 28 (Bazar Wiosenny – Spring Bazaar)
8.00
+ Czesław Mikołajewski - Żona
Dziękczynno-błagalna z okazji 26 rocz. Urodzin dla córki Karoliny - Ojciec
9.00
+ Janina i Feliks Olejnik - Rodzina

******************************

SUNDAY COLLECTIONS: April 8, - $ 1,425.00, II Kolekta Diecezjalna “Annual Collection” – 400.00; April 15, $
1,050.00, II Kolekta – (kwiecień - koniec kolekt na ogrzewanie)
OFIARY NA KOŚCIÓŁ: Szuman T.Z. – $ 500.00; Spasówka C. - $ 150.00; Zarębski Z. - $ 50; Gąsior K.M. - $
150.00; Stopek S. - $ 100.
Serdecznie dziękujemy za ofiary. Bóg zapłać. Thank you and God bless you.

