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TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 30 KWIECIEŃ / THIRD SUNDAY OF EASTER – APRIL 30th
CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 7 MAJ / FOURTH SUNDAY OF EASTER – MAY 7th

Dwaj uczniowie Jezusa po wydarzeniach męki, śmierci i zmartwychwstania
Mistrza, jakie miały miejsce w Jerozolimie, w pierwszym dniu tygodnia, czyli w
niedzielę, podążają do wioski Emaus, pewnie idąc do swoich domów po
zawiedzionej w ich mniemaniu nadziei, jaką pokładali w swoim Mistrzu. Jak
bardzo mogą oni przypominać każdego z nas, kiedy nie dojdzie do nas jeszcze
prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa. Napotkanie w drodze przybysza,
którego z początku nie rozpoznali, a którym okazał się sam zmartwychwstały Mistrz, którego oni
rozpoznawali stopniowo podczas wyjaśniania przez niego Pism oraz przy łamaniu chleba, czyli podczas
Eucharystii, jest znów wskazówką dla każdego z nas. W pierwszy dzień tygodnia, czyli wtedy kiedy
Chrystus zmartwychwstał – w niedzielę, należy się gromadzić na Eucharystii, by słuchając słów proroków
i relacji z tamtych wydarzeń, które wyjaśniają nam kapłani Chrystusa (na wzór Piotra z dzisiejszego
pierwszego czytania), dzielić się połamanym chlebem, by w ten sposób rozpoznać zmartwychwstałego
Pana i mieć udział w jego owocach zbawczych. Zadziwiająco po tylu wiekach niczego nam nie brakuje, by
tę prawdę wdrażać w życie.
TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 30 KWIETNIA

THIRD SUNDAY OF EASTER- APRIL 30th
8:30 (Eng.)  Anna Le - English choir
10:00 O Boże błogosławieństwo dla Victorii Mniszak
z okazji 16 rocznicy urodzin - rodzice i brat
12:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
członkiń Federacji Polek – Janina Freyman
Poniedziałek / Monday – 1 maj/ May 8:00 (Eng.)  Frances Dragan - Parishioners
Wtorek / Tuesday – 2 maj / May
8:00 (Eng.)  Janina & Tadeusz
Uroczystość Najśw. Maryi Panny, Królowej Polski
Środa / Wednesday – 3 maj / May
8:00 (Eng.) For Parishioners
18:30 Majówka - Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny
19:00 W intencji Księży i Sióstr pracujących w naszej parafii
Czwartek / Thursday – 4 maj/ May
8:00 (Eng.)  Florian Smaruj - Tadeusz with wife
Pierwszy Piątek Miesiąca
Piątek / Friday – 5 maj / May
8:00 (Eng.) For needed graces
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 – 6 maj/ May
8:45 (Eng.)  The Forgotten Souls in Purgatory
12:15 Msza Św. dla uczniów Polskiej Szkoły –
Dzień Matki
17:30  O. Francois Dyjak, OMI, o szybką beatyfikację
Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego oraz za
Ojczyznę i Radio Maryja.

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 7 KWIETNIA

FOURTH SUNDAY OF EASTER- APRIL 7th
8:30 (Eng.)  Marianna Ruszczyk, Stefan Piątek - family
10:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla mam Marii Michniak i Agnieszki Haberny córki z rodzinami
12:00 W intencji Ojczyzny – KPK
Poniedziałek / Monday – 8 maj/ May
8:00 (Eng.)  Stanisław Freyman - wife Janina
Wtorek / Tuesday – 9 maj/ May
8:00 (Eng.)  Bogusław Jagiello
Środa / Wednesday – 10 maja / May
8:00 (Eng.)  Władysław & Maria Kieruczenko - Joe & Liz
Narodowski
Czwartek / Thursday – 11 maja / May
8:00 (Eng.) For Parishioners
Piątek / Friday – 12 maja / May
18:30 Majówka - Nabożeństwo do Najśw. Maryi Panny
19:00 O Boże błogosławieństwo , zdrowie i opiekę Matki
Bożej dla mam Agnieszki Haberny i Marii Michniak od córek z rodzinami
Sobota / Saturday – 13 maja/ May
8:45 (Eng.) For God’s blessing for Zofia Davidson on
her name’s day - granny
17:30 SAKRAMENT BIERZMOWANIA
- O światło i dary Ducha Św. dla Bierzmowanych
PIĄTA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 14 MAJ

FIFTH SUNDAY OF EASTER- MAY 14th
8:30 (Eng.)  Michalina Poźniak & Helena Latek & all
mother’s - Wojciech & Regina Latek
10:00  Grażynę i Jana Szakun i zmarłych z rodziny Henryka z rodziną
12:00  Za żołnierzy II-go Korpusu Gen. Andersa
walczących pod Monte Cassino – SPK

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 środę 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!
LEGION MARYI - skupia się na niesieniu pomocy
potrzebującym, szczególnie chorym i cierpiącym - przez
odwiedzanie chorych w ich domach, szpitalach, a także w domu
Kopernika. Legion Maryi gromadzi w swoich szergach
członków czynnych i wspomagających. Zapraszamy nowych
członków w szeregi Legionu, bo potrzeby są wielkie, a nas jest
ciągle mało. Jeśli znajdziesz czas, aby go poświęcić innym, to
prosimy o kotakt: 1/ Ks. Stanisław Bijak -stanbijak@gmail.com.
2/ Janina Lis tel.604-662-8531 email: jamaja3@yahoo.com.
PLAN LEKTORÓW – Prosimy lektorów o zapoznanie się z
planem służby liturgicznej na miesiąc maj i czerwiec. Grafik do
odebrania w zakrystii.
KANDYDACI DO BIERZMOWANIA - zapraszamy
wszystkich kandydatów do udziału w spowiedzi św. w sobotę, 6
maja o godz.9:30 rano. Zachęcamy także rodziców i świadków
do skorzystania z sakramentu pojednania, dając w ten sposób
dobry przykład właściwego przygotowania się do przyjęcia
przez dzieci tego ważnego sakramentu. Po spowiedzi św. próba
do Bierzmowania.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA – 13 Maja o godz. 17:30.
SAKRAMENT I KOMUNII Ś. – 21 Maja o godz.12:00.
PROJECT ADVANCE 2017. Rozpoczynamy w naszej
parafii doroczną akcję Project Advance. Dzięki ofiarom
składanym na ten cel możliwe będzie niesienie posługi dalece
przekraczającej granice parafii. Wasze hojne dary wspomagają
wiele inicjatyw diecezjalnych. Dziękujmy Bogu za wszystko, co
z Bożej łaski każdy z nas otrzymał i pomóżmy innym przez
złożony dar na apel 2017. Wielu naszych braci i sióstr liczy na
pomoc. W tym roku nasza parafia musi zebrać na ten cel
$21.000.00. Od przyszłej niedzieli, 7 maja komitet zbiórkowy
będzie pełnił dyżur w sali parafialnej. Bóg Wam zapłać za
zrozumienie i poparcie. Kwota zebrana ponad wyznaczoną
będzie zwrócona parafii i będzie mogła być przeznaczona na
wsparcie projektów remontowych w naszej parafii.
VIII POLSKIE DNI PARAFIALNE odbędą się w dniach 10 11 czerwca 2017 na terenie naszej jedynej polskiej parafii w
Kolumbii Brytyjskiej – Parafii Św. Kazimierza. Serdecznie
dziękujemy Państwu za dotychczasowe poparcie naszego

przedsięwzięcia, które ma na celu umacnianie i jednoczenie
naszej wspólnoty, jak również gromadzenie środków
finansowych
potrzebnych
do
kontynuacji
dzieła
zapoczątkowanego przez naszych poprzedników. Zwracamy się
również z prośbą o sponsorowanie nagród na loterię, która będzie
przeprowadzona w czasie trwania Dni Parafialnych.
Kontakt: pan Władysław Olesiak tel. 604-346-8364 albo
(wladekolesiak@hotmail.com), lub biuro parafialne.
Zapewniamy, iż informacje dotyczące sponsorów i nagród będą
reklamowane w internecie, na łamach polskich gazet, w radio i
telewizji. Niech Bóg wynagrodzi Waszą hojność. Szczęść Wam
Boże.
DRUGA SKŁADKA – 7 maja, na kształcenie seminarzystów z
naszej diecezji.
„Najlepszą akademią są matczyne kolana” - James Russell
Lowell
PARISH ANNOUNCEMENTS
PROJECT ADVANCE - is the key annual appeal for the
Archdiocese of Vancouver. It is crucial to the Church's mission
of providing services that benefit all Catholics and countless
others in our Archdiocese. Not only does it provide for our local
Church but it strengthens our parishes, helping each parish meet
its own unique needs. It also helps support the many different
ways we see the face of Jesus in our brothers and sisters – helping
the most vulnerable by providing guidance, shelter, food and
love to those who are homeless, abused and marginalized. You
can donate to this important annual appeal directly at our parish,
or at www.rcav.org/giving. Visit rcav.org/project-advance/ for
more information.
MARCH FOR LIFE - This year’s March for Life will be held
on Thursday, May 11, marking the 10th annual March for Life in
Victoria. The March will commence from Centennial Square at
1:45 p.m. and proceed to the Legislature. The Rally will
commence at 2:15 p.m. Theme is “Human Rights Still Matter”
with special guest speaker Archbishop Miller, CSB, Irene De
Souza, Stan Leyenhorst and Dr. Paul Chamberlain. For more
info. or transportation options, visit http://www.m4lvictoria.ca/
FOCUS ON LIFE GALA DINNER - Join us for the 19th
Annual Focus on Life Gala Dinner. This year’s theme is “Joy
From the Unexpected” with featured speaker Kim Phúc, War
Survivor and Human Rights Advocate. Monday, May 15 at 6:30
p.m. (Doors Open at 5:30 p.m.) at the Italian Cultural Centre,
3075 Slocan Street, Vancouver. Tickets $75 each or $750 per
table. To reserve your tickets, contact 604-532-0023 or
visithttp://focusonlife.ca/
POLISH PARISH DAYS FESTIVAL – on Saturday and
Sunday, June 10 & 11, 2017 - “A Taste of Poland”. 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 May 7.
"The best academy, a mother's knee." - James Russell Lowell
SUNDAY COLLECTIONS –

16 IV - $6,166.00
23 IV - $2,961.00

Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą Parafię.
Thanks to our regular contributors who help support our parish

