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TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15 KWIECIEŃ / THIRD SUNDAY OF EASTER – APRIL 15th
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA –22 KWIECIEŃ / FOURTH SUNDAY OF EASTER – APRIL 22nd

MODLITWA PAWŁA VI O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE - O Jezu, Boski
Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz, pociągnij ku Sobie gorące i
szlachetne umysły młodych i uczyń ich Swoimi naśladowcami, i Swoimi sługami. Spraw, by dzielili
Twoje pragnienie powszechnego odkupienia, dla którego ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty, o
Panie, który zawsze żyjesz, aby się wstawiać za nami, otwórz przed nimi horyzonty, by dostrzegli cały
świat, w którym wznosi się prośba wielu braci o światło prawdy i ciepło miłości, by odpowiadając na
Twoje wołanie przedłużali tu na ziemi Twoją misję, budowali Twoje Ciało mistyczne - Kościół i byli
solą ziemi, i światłością świata. Rozszerz, o Panie, Twoje miłościwe wołanie również na wiele serc
kobiecych, czystych i wielkodusznych, i wlej w nie pragnienie doskonałości ewangelicznej, oddania
się służbie Kościoła oraz braciom potrzebującym pomocy i miłości. Amen.
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 15 KWIETNIA

THIRD SUNDAY OF EASTER- APRIL 15

th

8:30 (Eng.) God’s blessing for Hanna Skowrońska on her
birthday - daughters
10:00  Mariana Dudzik, Andrzeja Walec - U.W. Mikulik
12:00  Marię, Piotra, Wiesława, Włodzimierza i Ryszarda
Dybińskich - rodzina
12:00  Danutę i Mariana Gackich - córka z rodziną
Wtorek / Tuesday – 17 kwiecień / April
8:00 (Eng.) For Parishioners
10:00 – Dom Kopernika - Msza Św. -Budynek B
Środa / Wednesday – 18 kwiecień / April
8:00 (Eng.)  Teresa, Władysław, Czesław Obłąk
18:30 – Nabożeństwo do M.B.N.P
19:00 - O Boże błogosławieństwo i dalsze łaski dla Małgorzaty
Sponaski z okazji 60 rocznicy urodzin - mama z rodziną
- O Boże błogosławieństwo dla rodziny Narodowskich
i McIsaac
- O Boże błogosławieństwo i opiekę matki Bożej
dla rodziny Vukasovic - Przyjaciele
- O Boże błogosławieństwo dla Teresy Bątruk z okazji
urodzin - Krystyna
- O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Angeliny
z okazji urodzin - rodzina
 Florentyna - chrzestna
 Aleksandra Fituła - córka z rodziną
 z rodziny Skowrońskich i Peciakowskich - rodzina
 Bernadettę i Stanisława Jurkian- rodzina
 Wacława, Irenę, Tadeusza, Aleksandra i Annę
i zmarłych z rodziny Malczyńskich - rodzina
 Ryszarda Śledzińskiego (1 rocz. śmierci) - córka z
rodziną
 Marcina Obajtek (rocznica śmierci) - brat z rodziną
Józefa Urbanowskiego - żona z rodziną
 Siostrę Służebniczkę N.M.P. Marię Laskowską – siostra
Gertruda Urbanowska z rodziną
 Henryka, Stanisława, Władysławę, Annę, Marię
i Barbarę i wszystkich zmarłych z rodziny Babskich rodzina
 Jana i Małgorzatę Jankowskich - rodzina
 Mariana Dudzik - Małgorzata Zarówny
 Zofię Wytwer - Magda z mamą i całą rodziną
 Makymiliana Trycińskiego - Wojtek Majewski
 Jeanne Comesotti (1 rocz. śm.) - Janina Freyman
Czwartek / Thursday – 19 kwiecień / April
8:00 (Eng.) For needed graces
11:00 – Dom Kopernika – Msza Św. – Budynek A

Piątek / Friday – 20 kwiecień / April
19:00 Za członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, oraz
wszystkich konających, aby odkupieni Najdroższą
Krwią Chrystusa mieli dobrą i świętą śmierć
Sobota / Saturday – 21 kwietnia / April
8:45 (Eng.) For God’s blessing on Katarzyna & Bronisław
Dukowski
17:30  Leonarda Winogrodzkiego (rocznica śmierci) - H.
W. Kaczyński
17:30  Stanisławę Lenda - Leszek
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 22 KWIETNIA

FOURTH SUNDAY OF EASTER- APRIL22nd
8:30 (Eng.)  Victims of Virginia Tech. University – Alisia
Narodowski
10:00 Dziękczynna z prośbą o dalsze łaski dla Bożeny Kielar
- mąż z synem
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Emila - rodzina
12:00  Remigiusza Świątczak, Jadwigę Wieczorek,
Andrzeja Świątczak - rodzina
12:00  Hieronima Skowroński - żona z rodziną
DOM KOPERNIKA
10:00 – Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek B
10:45 – Liturgia Słowa z Komunią Św. - Budynek A
Wtorek / Tuesday – 24 kwiecień / April
8:00 (Eng.) Good health for Elizabeth
10:00 – Dom Kopernika - Liturgia Słowa -Budynek B
Środa / Wednesday – 25 kwiecień / April
8:00 (Eng.) Janina & Tadeusz
Czwartek / Thursday – 26 kwiecień/ April
8:00 (Eng.)  Janina & Jan Głowaczewski - daughter with
family
11:00 – Dom Kopernika – Liturgia Słowa – Budynek A
Piątek / Friday – 27 kwiecień/ April
19:00 O zdrowie i potrzebne łaski dla córek i ich rodzin –
rodzice
Sobota / Saturday – 28 kwietnia / April
8:45 (Eng.) For God’s blessing for Kasia Davidson on her
namesday - grandmother
17:30  Franciszka Wieśniak - Marian
17:30  Zofię Bukowską-Choroba - mąż z rodziną
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29 KWIETNIA

FIFTH SUNDAY OF EASTER - APRIL 29th
8:30 (Eng.)  Hilda Cortes, Ines Ramirez - Maria Cortes
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Wiktorii Mniszak
z okazji 17 rocznicy urodzin - rodzice i brat
10:00  Brata Wacława i siostrę Stanisławę i Eugenię Helena

12:00 O Boże błogosławieństwo dla Tadeusza z okazji
urodzin - rodzice
12:00  Mariana Dudzik - A.A. Soczyńscy
Wtorek / Tuesday – 30 kwiecień / April
8:00 (Eng.) For Parishioners
10:00 – Dom Kopernika - Msza Św. -Budynek B

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
MODLITWY O POWOŁANIA - W przyszłą niedzielę, 22
kwietnia, będziemy przeżywać w Kościele Światowy Dzień
Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. Ciągle musimy
prosić Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie
zabrakło nowych pracowników w Bożej Winnicy.
PROJECT ADVANCE 2018 – W następny weekend tj. od 22
kwietnia rozpoczynamy w naszej parafii doroczną akcję
Project Advance. Ta doroczna zbiórka zapewnia kluczowe
finansowanie posług i projektów w naszej archidiecezji oraz
naszej parafii. Nasza parafia otrzymała z tego funduszu w
ubiegłym roku $9,256.26. Pięniądze te zostały przeznaczone na
dofinansowanie parafii w różnych sektorach działalności. W tym
roku naszym celem jest $21.000.00 i mamy nadzieję że
zbierzemy więcej, bo to pozwoli nam na dofinansowanie
bieżacych projektów. Od niedzieli, 22 kwietnia komitet
zbiórkowy będzie pełnił dyżur w sali parafialnej. Mam
nadzieję, że każdy weźmie udział w tegorocznej zbiórce. Po
więcej informacji proszę o kontakt z jednym z członków
odpowiedzialnych za przeprowadzenie zbiórki lub odwiedzić
www.projectadvance.ca dać online. Bóg zapłać!
CHRZTY/BAPTISMS - Do wspólnoty Kościoła w ostatnim
czasie zostali włączeni: Evelina Veronika Urbanczyk.
Dzielimy radość rodziców i życzymy im wielu łask Bożych w
dziele wychowania religijnego.
REMONT DACHU KOŚCIOŁA - Trwa zbiórka
na remont dachu kościoła. Serdeczne Bóg zapłać
wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i złożyli
donacje. Do tej pory zebraliśmy $13,029.00.
W związku z tym, że kwota będzie pokaźna –
szczegóły po zakończeniu przetargu - liczymy na
udział wszystkich zarejestrowanych rodzin. Miłość i służba
nadają sens naszemu życiu. (…) Bogatym nie jest ten, kto
posiada, ale ten, kto „rozdaje”, kto zdolny jest dawać. Św. Jan
Paweł II
IX POLSKIE DNI PARAFIALNE, odbędą się w dniach 9 - 10
czerwca 2018 na terenie naszej parafii Św. Kazimierza.
Serdecznie dziękujemy Państwu za dotychczasowe poparcie
naszego przedsięwzięcia. Gorąco zapraszamy do wspólnego
świętowania i wspaniałej zabawy. Więcej inf. U Pana Władka
Olesiaka wladekolesiak@hotmail.com tel. 604.346.8364.
KOMUNIA ŚWIĘTA NA RĘKĘ – W roku 2005 w
komunikacie z 331. zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu
Polski (opublikowanym 9 marca) została jasno postawiona i
wyjaśniona sprawa przyjmowania Komunii Św. na rękę.
„Biskupi zgromadzeni na zebraniu plenarnym jednogłośnie
przyjęli, że w Polsce Komunii św. udziela się przez podanie
Hostii wprost do ust. Jeżeli jednak ktoś poprosi, gestem
wyciągniętej dłoni, o Komunię św. na rękę, należy mu jej w
taki sposób udzielić”. Od tego czasu nie nastąpiły w Kościele
katolickim w Polsce żadne zmiany norm dotyczących udzielania
Komunii św. „na rękę” lub „do ust”. Trzeba nam pamiętać, że

podstawowym, najistotniejszym warunkiem godnego
przyjęcia Jezusa Eucharystycznego jest stan łaski
uświęcającej. W przyjmowaniu Komunii św. najważniejsza jest
wewnętrzna dyspozycja człowieka. Zewnętrzna postawa stanowi
jej odzwierciedlenie. Zarówno przyjmując Ciało Chrystusa „do
ust”, jak i „na rękę”, trzeba to czynić ze świadomością i wiarą,
że Eucharystia to Jezus Chrystus, żywy Bóg i Człowiek, jak
napisał abp Gądecki, „najcenniejsze dobro, jakie Kościół
posiada”. Wierni, przyjmujący Komunia św. na rękę powinni
jednak; 1. Zachować odpowiednią postawę i ułożenie rąk; 2.
Komunię świętą należy przyjmować na lewą dłoń
podtrzymywaną przez prawą, a następnie, stojąc przed
kapłanem, prawą ręką włożyć Hostię do ust; 3. W żadnym
wypadku nie wolno odchodzić z Hostią na dłoni od ołtarza.
BÓG ZAPŁAĆ WSZYSTKIM – za pamięć, życzenia
świąteczne, smakołyki, prezenty, słowa zachęty, życzliwość a
przede wszystkim za modlitwę.
DRUGA SKŁADKA – 22
seminarzystów z naszej diecezji.

kwietnia,

na

kształcenie

FUNDACJA im. M. Kopernika zaprasza na Zabawę z okazji 45
- rocznicy w sobotę 5 maja 2018 w Surrey Don Bosco Yout
Centre (Our Lady of Good Counsel Parish). Informacja tel. 604438-2474 ext. 221.
PARISH ANNOUNCEMENTS
PROJECT ADVANCE 2018 LAUNCHES NEXT
WEEKEND – The annual appeal provides critical funding to
key ministries and projects in our Archdiocese as well as to our
parish. Our own parish received $9,256.26 amount to help with
many renovation projects. This year our goal is $21.000.00 and
we hope to raise more to help with an ongoing maintenance of
our parish. We hope that everyone will participate in this year’s
appeal. For more information one of our appeal committee
members or visit www.projectadvance.ca to give online. Last
year you helped raise $7.3 million for our entire faith community.
ROOF RENOVATION FUND-RAISING - To
date, we have raised $13.029.00 towards this
project. If your family has not yet supported the ongoing renovation needs of the parish, there is an
opportunity for you to support your parish
church/family by making a donation towards the
Roof fund-raising campaign. Your kind consideration and
support is greatly appreciated. You can put your donation into
any envelope and mark it “Roof Fund” and place it in with the
regular collection. Thank you so much for your understanding
and generosity.
POLISH PARISH DAYS FESTIVAL – Saturday and
Sunday, June 9 & 10, 2018. I hope you will join us in this
celebration. If you are interested in volunteering and helping
please call Władysław Olesiak cell.604-346-8364 or Elizabeth
Rettinger cell. 604-327-9068.
SECOND COLLECTION – Archdiocesan Collection for the
Work of Vocations on April 22.
SUNDAY COLLECTIONS /NIEDZIELNA SKŁADKA
CEL TYGODNIOWY/OUR WEEKLY GOAL - $5.000.00
WIELKANOC/ KWIECIEŃ/APRIL 1ST - $5,951.00
KWIECIEŃ/APRIL 8TH - $3,119.00
DEFICYT/DIFFERENCE - $1,881.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom
Thank You - May God Bless You
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