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PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 29 APRIL / FIFTH SUNDAY OF EASTER – APRIL 29th
SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6 MAJ / SIXTHTH SUNDAY OF EASTER – MAY 6th

Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Ociemniałym podaj rękę, niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, Maryjo!
Gdyś pod krzyżem Syna stała, Maryjo! Tyleż, Matko, wycierpiała, Maryjo!
Przez Twego Syna konanie, uproś sercom zmartwychwstanie,
w ojców wierze daj wytrwanie, Maryjo!
Z dawna Polski Tyś Królową, Maryjo! Ty za nami przemów słowo, Maryjo!
Miej w opiece naród cały, który żyje dla Twej chwały,
niech rozwija się wspaniały, Maryjo!
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
DOM KOPERNIKA
10:00 – Liturgia Słowa z Komunią Św. -Budynek B
10:45 – Liturgia Słowa z Komunią Św. - Budynek A

SZÓSTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 6 MAJ

SIXTH SUNDAY OF EASTER- MAY 6th
8:30 (Eng.)  Jerzy Ostapkowicz & all deceased family
members - Eugenia Ostapkowicz
10:00 Dziękczynna za ocalenie w czasie pożaru 2015 - Ada i
Andrzej Soczyńscy
10:00  Helenę i Karola Mikulik i Lucynę i Mariana - Wilhelm i Urszula
12:00 W intencji Ojczyzny – KPK
12:00  Aleksandra Borsuk i zmarłych z rodziny Borsuków
i Kaczmarczyków - rodzina
Wtorek / Tuesday – 8 maj / May
8:00 (Eng.) For God’s blessing for Stanisława on her
name’s day - daughter
10:00 – Dom Kopernika - Liturgia Słowa -Budynek B

Wtorek / Tuesday – 1 maj / May
8:00 (Eng.) For Parishioners
10:00 – Dom Kopernika - Msza Św. -Budynek B

Środa / Wednesday – 9 maj / May
8:00 (Eng.) Bartek Kielar - uncle with family

Środa / Wednesday – 2 maj / May
8:00 (Eng.) For God’s blessing and thanks on birthday of
Aubrey Peyton Moore and Cora Bagunu

Czwartek / Thursday – 10 maj / May
8:00 (Eng.)  Władysław & Maria Kieruczenko - Joe & Liz
Narodowski and family

Uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski
Czwartek / Thursday – 3 maj/ May
8:00 (Eng.)  brother Alfons & parents - G. Urbanowska
with family
11:00 – Dom Kopernika – Msza Św. – Budynek A
18:30 Majówka - Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny
19:00 W intencji Księży i Sióstr pracujących w naszej parafii
Pierwszy Piątek Miesiąca
Piątek / Friday – 4 maj / May
8:00 (Eng.)  Ernesto Solano, Jaime Acevedo - Maria Cortes
17:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
18:30 Majówka - Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny
19:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla dzieci
z naszej parafii przygotowujących się do I Komunii Św.
- Towarzystwo Różańcowe
Sobota / Saturday – 5 maj/ May
8:45 (Eng.)  parents Ludwikę & Piotra, brother Waldemar
- Danuta Holówka
17:30  O. Francois Dyjak, OMI, o szybką beatyfikację
Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego oraz za
17:30  Stanisława Freyman - Janina

11:00 – Dom Kopernika – Liturgia Słowa – Budynek A

Piątek / Friday – 11 maj / May
18:30 Majówka - Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny
19:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla mam Marii Michniak i Agnieszki Haberny - córki z rodzinami
Sobota / Saturday – 12 maj / May
8:45 (Eng.)  Aurelia Adion - Marlyn Gabayan
12:15 Msza Św. dla uczniów Polskiej Szkoły –
- Dzień Matki
17:30  Grzegorza Naks - żona z rodziną
17:30  Helenę i Ryszarda Sawickich - syn z rodziną
WNIEBOWSTĄPIENIE PANA JEZUSA – 13 MAJ

ASCENSION OF THE LORD - MAY 13th
8:30 (Eng.)  Michalina Poźniak & Helena Latek & all
mothers - Regina Latek
10:00  Zuzannę Matak - rodzina
10:00  Mariana Kowalczyk - rodzina
12:00  Za żołnierzy II-go Korpusu Gen. Andersa
walczących pod Monte Cassino – PVA
12:00  Mariannę Ruszczyk i Stefana Piątek - syn z rodziną
Wtorek / Tuesday – 15 maj / May
8:00 (Eng.) For God’s blessing for Zofia Davidson on
her name’s day - Granny
10:00 – Dom Kopernika - Msza Św. -Budynek B

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
MIESIĄC MAJ - W naszym kościele nabożeństwo majowe
będziemy odprawiać w piątki o godzinie 18:30.
„Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu
niebieskiego, na moją Matkę i Panią. Z całym oddaniem
i miłością powierzam i poświęcam Tobie moje ciało i moją
duszę, wszystkie moja dobra wewnętrzne i zewnętrzne, a także
zasługi moich dobrych uczynków przeszłych, teraźniejszych
i przyszłych. Tobie zostawiam całkowite i pełne prawo
dysponowania mną jak niewolnikiem oraz wszystkim, co do
mnie należy, bez zastrzeżeń, według Twojego upodobania, na
większą chwałę Bożą teraz i na wieki. Amen”.
Słowa św. Ludwika de Montforta.

UROCZYSTOŚĆ MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI w czwartek 3 maja. Weźmy udział w liturgii tej uroczystości,
dopisując w ten sposób kolejną kartę miłości naszego narodu do
Maryi. Msza Święta w języku polskim o godzinie 19:00.
Zapraszamy!
PLAN LEKTORÓW – Prosimy lektorów o zapoznanie się z
planem służby liturgicznej na miesiąc maj i czerwiec. Grafik do
odebrania w zakrystii.
SAKRAMENT I KOMUNII ŚW. – 20 maja o godz.12:00.
PROJECT ADVANCE 2018 – Rozpoczęliśmy w naszej
parafii akcję Project Advance. Ta doroczna zbiórka zapewnia
kluczowe finansowanie posług i projektów w naszej
archidiecezji oraz naszej parafii. W tym roku naszym celem jest
$21.000.00 i mamy nadzieję że zbierzemy więcej, bo to pozwoli
nam na dofinansowanie bieżacych projektów. Do tej pory 23
rodziny złożyły ofiary na łączną sumę $4,450.00. Bóg Wam
zapłać! Komitet zbiórkowy pełni dyżury w sali parafialnej.
Mamy nadzieję, że każdy weźmie udział w tegorocznej zbiórce.
Po więcej informacji proszę odwiedzić www.projectadvance.ca.
Bóg zapłać!
CHRZTY/BAPTISMS - Do wspólnoty Kościoła w ostatnim
czasie zostali włączeni: Nicolas Claude Lagana. Dzielimy
radość rodziców i życzymy im wielu łask Bożych w dziele
wychowania religijnego.
NASI ZMARLI/DECEASED – w ostatnim czasie odeszła do
Pana  Urban Albina. Pamiętajmy o niej w modlitwach.
Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie...
WYRAZY WDZIĘCZNOŚCI składamy Komitetowi
Imprezowemu i wszystkim woluntariuszom za przygotowanie
smacznego obiadu w niedzielę 15 kwietnia. Bóg zapłać Panu
Andrzejowi Kunkel za donację mięsa na obiad parafialny.
Dochód w wysokości $ 1,147.25 przeznaczony został na remont
dachu.
REMONT DACHU KOŚCIOŁA - Trwa zbiórka
na remont dachu kościoła. Serdeczne Bóg zapłać
wszystkim, którzy odpowiedzieli na apel i złożyli
donacje. Do tej pory zebraliśmy $20,251.25.
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.
DRUGA SKŁADKA – 6 maja, na kształcenie seminarzystów z
naszej diecezji.
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
STEWARDSHIP REFLECTION - Jesus promises that we can
do anything if we stay in constant communion with him.
Stewardship is an expression of our intimate relationship with
Christ. It is our faith in action. Stewardship makes our
discipleship complete…and fruitful. Desiring to be good
stewards of the Gospel message we have received inspires us to
boldly profess the name of Jesus. We can hardly contain our joy
at receiving this life changing gift. This is what motivates us to
be agents of evangelization – to be stewards of the gift of faith.
Take courage in your efforts to evangelize. It is through our
fearless stewardship of the Good News that others may come to
know Jesus. Moreover, the Father is glorified; and our
discipleship is fruitful.
PROJECT ADVANCE 2018 – The annual appeal provides
critical funding to key ministries and projects in our Archdiocese
as well as to our parish. 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. As of today we have collected $4,450.00 from 23
families. For more information one of our appeal committee
members or visit www.projectadvance.ca to give online.
ROOF RENOVATION FUND-RAISING - To
date, we have raised $20,251.25 towards this project.
If your family has not yet supported the on-going
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.
MARRIAGE ANNIVERSARY MASS will be celebrated by
Archbishop J. M. Miller, CSB on Saturday, May 13 at 2:00pm
at St. Matthew’s Parish, Surrey. All couples celebrating their
milestone anniversaries are welcome. Please register at
rcav.org/marriage-anniversary.
SECOND COLLECTION – Archdiocesan Collection for the
Work of Vocations on May 6.
SUNDAY COLLECTIONS /NIEDZIELNA SKŁADKA
CEL TYGODNIOWY/OUR WEEKLY GOAL - $5.000.00
KWIECIEŃ/APRIL 15TH - $3,228.00
DEFICYT/DIFFERENCE - $1,772.00
KWIECIEŃ/APRIL 22TH - $2,705.00
DEFICYT/DIFFERENCE - $2,295.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim ofiarodawcom
Thank You - May God Bless You
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