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PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 2 KWIETNIA / FIFTH SUNDAY OF LENT – APRIL 2nd
NIEDZIELA PALMOWA – 9 KWIETNIA / PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD - APRIL 9th
Święty Jan Paweł II pozostawił nam wzór „wytrwałości w cierpieniu”. W rozmowie z Andre Frossardem Święty Jan
Paweł II wyznał, że jego stosunek do cierpienia i ludzi chorych na przestrzeni lat ulegał stopniowej przemianie.
Przyznał, że przed laty, zwłaszcza w młodości, ludzkie cierpienie bardzo go onieśmielało, nie wiedział jak się
zachować, ani co powiedzieć. Kard. Ratzinger podkreślał, że „to właśnie cierpiący Papież stał się przejrzystą
obecnością czegoś znacznie większego (…) Papież cierpienia nie ukrywa, nie może i nie chce go ukryć. I tym samym
wyświadcza nam istotną przysługę. Wiek też ma coś do przekazania, a cierpienie ma swoją godność i zbawczą siłę”.
Odnosząc się do ostatniego etapu życia papieża, kardynał Bergoglio oświadczył w 2005 roku, składając zeznania w
procesie beatyfikacyjnym Papieża: „Jan Paweł II nauczył nas, nie ukrywając się przed nikim, cierpieć i umierać, a to
moim zdaniem jest heroiczne”. Wzruszające świadectwo o ostatnich chwilach Papieża dał też wieloletni sekretarz
Papieża - abp Mieczysław Mokrzycki. „Gdy Kościół śpiewał radosne Alleluja’, Bóg zechciał, aby Jan Paweł II jeszcze raz przeżył
Triduum Paschalne, ale już poprzez swoje umieranie. Papież poszedł śladami Chrystusa. W czwartek po Wielkanocy był z Jezusem w
Wieczerniku, w piątek cierpiał na Golgocie, a kiedy po Nieszporach liturgicznie rozpoczęła się już Niedziela Bożego Miłosierdzia,
stanął u bram Zmartwychwstania w Domu Ojca”. Wprost przejmujący był wielki spokój, który towarzyszył Papieżowi w ostatnich
chwilach ziemskiego życia. Odzwierciedlają go słowa Papieża wypowiedziane na łożu śmierci: „Pozwólcie mi odejść do Boga”. Swoim
życiem i umieraniem pokazał współczesnym, jak godnie przeżyć swoje życie, by uwielbić nim Boga. Św. Jan Paweł II napisał w liście
apostolskim „Salvifici doloris”: „Cierpienie jest po to, żeby wyzwalało miłość, ażeby rodziło dobre uczynki miłości bliźniego, ażeby
cała ludzką cywilizację przetwarzało w cywilizację miłości”. Niech Jego orędownictwo w niebie nam w tym pomaga.
PIĄTA NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – 2 KWIETNIA
FIFTH SUNDAY OF LENT - APRIL 2nd

8:30 (Eng.)  Józef & Stanisława Narodowski - Joe and Liz
Narodowski
10:00  Mieczysława Holówka (5 rocz. śm.) - żona z synem
12:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla
Stanisława Mniszak z okazji 60-tej rocznicy urodzinżona z dziećmi
13:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali
Poniedziałek / Monday – 3 kwiecień/ April
8:00 (Eng.) For Parishioners
Wtorek / Tuesday – 4 kwiecień / April
8:00 (Eng.) For God’s blessing & good health for Marcin
Środa / Wednesday – 5 kwiecień / April
8:00 (Eng.)  Janina & Tadeusz
Czwartek / Thursday – 6 kwiecień/ April
8:00 (Eng.) For God’s blessing on Kucfir’s family

Poniedziałek / Monday – 10 kwiecień / April
8:00 (Eng.) For Parishioners
Wtorek / Tuesday – 11 kwiecień / April
8:00 (Eng.)  Janina i Tadeusz
Środa / Wednesday – 12 kwiecień / April
8:00 (Eng.)  Władysław Jagiello

TRIDUUM PASCHALNE
THE SACRED PASCHAL TRIDUUM
Wielki Czwartek/ Holy Thursday –13 kwiecień/ April
19:00 Msza Św. Wieczerzy Pańskiej (polsko-angielska)/
Evening Mass of the Lord’s Supper (Polish & English)
Adoracja Najśw. Sakramentu do 21:00 / Adoration of
The Blessed Sacrament until 9:00 pm

Pierwszy Piątek Miesiąca
Piątek / Friday – 7 kwiecień / April
8:00 (Eng.) For sick from our parish
17:00 Adoracja Najśw . Sakramentu
18:15 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej
19:00 Aby zwycięstwo dobra nad złem i życia nad śmiercią,
będące przesłaniem nadchodzących Świąt
Wielkanocnych stało się źródłem radości i nadziei –
Towarzystwo Różańcowe

Wielki Piątek/ Good Friday – 14 kwiecień/ April

Sobota / Saturday – 8 kwiecień / April
8:45 (Eng.)  Remigiusz Świątczak - mother
17:30  Mieczysława - wnuczka

Wielka Sobota/ Holy Saturday – 15 kwiecień/ April

NIEDZIELA PALMOWA – 9 KWIETNIA
PALM SUNDAY OF THE PASSION OF THE LORD– APRIL 9th

8:30 (Eng.)  Jakobszy, Nowak, Chruścicki, Muzyka,
Karlik, Derabin - Barbara & Tadeusz
10:00  Helenę i Karola Mikulik, Lucynę i Mariana Mikulik
- Wilhelm z rodziną
12:00 Za pomordowanych w Katyniu i innych miejscach
Związku Sowieckiego oraz za ofiary katastrofy
samolotu pod Smoleńskiem- SPK
13:00 Nabożeństwo Gorzkich Żali

9:00 Jutrznia i Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia
Bożego / Prayers and Adoration
14:00 Droga Krzyżowa
15:00 Liturgia Męki Pańskiej - Polish
17:30 Celebration of the Lord’s Passion – English
Adoracja Najśw. Sakramentu od 19:00 do 21:00 /
Adoration of the Blessed Sacrament 7:00pm - 9:00pm

9:00 Jutrznia i Nowenna przed Niedzielą Miłosierdzia
Bożego / Prayers and Adoration
do 17:00 Adoracja przy Grobie Pańskim/ Adoration at the
Tomb of Christ until 5:00pm
20:00 Wigilia Paschalna (polsko-angielska) / Easter Vigil
Celebration Polish-English

POŚWIĘCENIE POKARMÓW - W Wielką Sobotę, od
11:00 do 16:00 w sali szkolnej co pół godziny.
BLESSING OF THE EASTER FOOD - Holy Saturday,
11:00 am - 4:00 pm in the school gym every half an hour.

WIELKANOC/NIEDZIELA 16 APRIL
EASTER SUNDAY – APRIL 16th
6:00 Adoracja Najsw. Sakramentu / Adoration of the Blessed
Sacrament
6:30 Rezurekcja / Procession & Mass of the Resurrection
Za Parafian/ For Parishioners
8:30 (ang).  Victims of Virginia Tech. University – Alisia
Narodowski
10:00  Dawida Jońca (17 rocznica śmierci) - Ryszard Jońca
12:00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Krzysztofa
i Aleksandry Kuśba z okazji 30-lecia zawarcia
sakramentu małżeństwa

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 (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.
PODZIĘKOWANIE – Naszą wdzięczność pragniemy wyrazić
Komitetowi Imprezowemu i wszystkim woluntariuszom za
przygotowanie smacznego obiadu w niedzielę 19 marca. Dochód
w wysokości $1,400.00 przeznaczony został w całości na
potrzeby parafii. Bóg zapłać!

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
PODZIĘKOWANIE – Zakończyliśmy Rekolekcje
Wielkopostne 2017 w naszej parafii. Dziękujemy księdzu
Danielowi Biedniakowi, omi za głoszone słowo, które
czasem było mocne, ale zawsze proste i trafiało do serc.
Dziękujemy także wszystkim parafianom za obecność,
modlitwę i tworzenie dobrej atmosfery. W rekolekcjach
wzięło udział bardzo wielu parafian, wielu skorzystało z
sakramentu pokuty. To dobrze, że przygotowania do świąt
zaczynamy w kościele, a nie w sklepie czy w domu.
Dobrze, że przygotowujemy najpierw nasze serce a nie
stół, barek domowy i lodówkę.
SPOWIEDŹ WIELKANOCNA W NASZEJ PARAFII 10 KWIETNIA 2017 O GODZ.19:00

MSZA KRZYŻMA – 12 kwietnia o godzinie 17:00, w
Katedrze Różańca Świetego sprawowana będzie Msza
Krzyżma Świętego pod przewodnictwem Arcybiskupa
Michała Millera, w czasie której poświęcone będą oleje do
sprawowania sakramentów świętych. Eucharystię
koncelebrować będą kapłani z całej archidiecezji.
Zapraszam do udziału w tej pięknej liturgii.
DOROCZNA ZBIÓRKA POSTNA – Z inicjatywy
lektorów Grupy Angielskiej ponownie w tym roku podczas
Wielkiego Postu zbierany jest dar serca na cel „The Door
is open”. Prosimy o wsparcie tego celu. Za serce i
ofiarność dziękujemy. Zbiórka potrwa do Niedzieli
Palmowej.
NASI ZMARLI/DECEASED – w ostatnim czasie
odeszła do Pana: Alexandra Bruckner. Pamiętajmy o
niej w swoich modlitwach. Wieczny odpoczynek racz jej
dać Panie.
DRUGA SKŁADKA - Wielki Piątek 14 kwietnia na
wsparcie Chrześcijan w ZIEMI ŚWIĘTEJ.
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.

PARISH ANNOUNCEMENTS
STEWARDSHIP REFLECTION - The people of Israel
failed again and again to be good stewards of God’s
covenant with them. A stiff-necked and prideful people,
they followed their own advice. Still, God is always
merciful, and through the prophet Ezekiel he promises to
restore them, not simply for their own good, but to remind
them of his divine sovereignty over all that they are ever
able to accomplish or possess. God is the one and only true
source of all of our talents, abilities, opportunities, and
possessions. Humbly accepting this stewardship reality is
the way to avoid a prideful disposition.
9TH ANNUAL LENTEN COLLECTION – Once again
the English Lector’s group has organized a collection
during Lent to support “The Door is open”. This collection
will last till the Palm Sunday. Thank you in advance for
your generosity.
EASTER CONFESSIONS – MONDAY, APRIL 10th
AT 7:00 PM.

CHRISM MASS - One of the most solemn and significant
liturgies of our Church is the Chrism Mass. Join
Archbishop Miller and all our priests on Wednesday,
April 12, at 5 p.m. at Holy Rosary Cathedral for the
blessing of the oil of catechumens, the oil of the sick, and
the oil of chrism.
POLISH PARISH DAYS FESTIVAL – I am very
excited to announce that on Saturday and Sunday, June
10 & 11, 2017 we are organizing Polish Days “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.
GOOD FRIDAY collection to support Christians in the
Holy Land - April 14.
SUNDAY COLLECTIONS – 19 III - $2,807.00
26 III - $3,316.00
Serdeczne Bóg zapłać wszystkim, którzy wspierają naszą Parafię.
Thanks to our regular contributors who help support our parish

