RESURRECTION OF THE LORD– APR 01, 2018
Welcome our
parishioners and
guests.
We are happy to
have you here to
celebrate Easter
with us.
EASTER REFLECTION
Jesus’ tomb was empty. It had even been cleaned up. The
napkin and linen cloths were folded and rolled up neatly.
Everything was left in order and taken care of. Jesus was
clearly finished with this grave. No more of this “death
business” for him. He left it totally behind, and was fully
alive, never to now the sufferings of death again. Have you
ever made a transition in life? Did you ever take a step and
know that a part of your former life was totally behind you?
What happened? How did you feel? Did you find yourself
trying to take care of things or leave things in order in any
way? Obviously Mary, Peter, and the other disciples were
close friends with one another and with Jesus. It is easy to
picture the three of them running to the tomb together to be
sure of what actually happened. Who are the Marys and
Peters in your life? Have you ever hurried to get to some
important place? Have you ever struggled with someone
else to figure out what was really happening in an important
situation that affected you or a friend of yours? What
happened and how did that affect your relationship? (In
Touch With the Word, Advent, Christmas, Lent, and Easter, 2004).

EASTER GREETING
Christ is risen! He is risen indeed! I would like to greet all
of You, during this great Easter Season with this joyful
Christian greeting. With all of us complaining, how time fly so
fast, many of you may be wondering: is it Easter already? Yes,
it is. Its not April fool’s day, but Easter 2018. Nevertheless, it is
not important when and how we celebrate, but the essence
and spiritual meaning of this event. We celebrate the
Resurrection of Christ as victory of life over death! Be blessed
and be God’s blessing for others as you share this joyful news
of the resurrection of Christ with others. When we live the new
life of the resurrection we become the best version of
ourselves. We become what St. Augustine referred to as an
“Easter People”, a people transformed into disciples and
stewards who commit to give their time, talent and treasure
in witness. My prayer for you this Easter is that you live as
people deeply touched by the resurrection and proclaim:
Christ is risen, Alleluia, Alleluia! - father Józef
THANK YOU
I have to say that, I am deeply grateful for the work of many
people who enable this community to praise God and to
strengthen one another to follow Jesus. In particular, I would
like to thank all of our parish ministries, those who decorate
church, altar servers, lectors, Eucharistic ministers, and the
sacramental preparation team, music members, children’s
liturgy team, ushers, collection counters, members of the
Knights of Columbus and anyone whom I have missed for the
ways that they build up our parish. Thank you - father Józef
DIVINE MERCY SUNDAY
The first Sunday after Easter, Catholic Churches
throughout the world, will celebrate Divine Mercy Sunday.
Novena to Divine Mercy will be continued after weekday
Masses. Copies of novena and of the Chaplet (English and
Polish) are available at the back of the church. To celebrate
the Divine Mercy Sunday and the Holy Hour we will have
Mass at 3:00 p.m. and before Mass we will pray the
Divine Mercy Chaplet. Go to confession, attend Mass, and
receive Holy Communion on Mercy Sunday, then all your
sins for your whole life will be forgiven.
SHARELIFE 2018 - LIVING THE GOSPEL
BY EVANGELIZING OUR FAITH IN THE GREATER WORLD
Gia Lao Parish resides in the
mountainous Diocese of Xuan Loc in
Vietnam. The Pastoral Mission Fund,
with the support of ShareLife, provided
a grant so the parish could acquire
bibles and hymnals, along with training for 60 catechists,
who lead marriage preparation and catechism classes. With
your support, Gia Lao Church is bringing faith to a
community in the greater world. April 22 is the next
ShareLife Sunday. Please give generously.

HOLY WEEK AND EASTER CELEBRATION SCHEDULE:
GOOD FRIDAY - March 30th, 2018
9:30 a.m.– Good Friday Liturgy & Way of the Cross for
families with children (ENG)
12:00 p.m. – Celebration of the Lord’s Passion (POLISH)
3:00 p.m. – Celebration of the Lord’s Passion (ENGLISH)
7:00 p.m. –Way of the Cross in POLISH and Adoration of
the Cross; Adoration of the Blessed Sacrament
until 10:00 p.m.
HOLY SATURDAY - March 31th, 2018
9:00 a.m.–3:00p.m. - Adoration of the Blessed Sacrament
10:00 a.m.– 2:00 p.m. - Blessing of the food (EVERY HOUR)
7:00 p.m. – Easter Vigil (ENGLISH/POLISH)
EASTER SUNDAY - April 1th, 2018
6:00 a.m. – Mass of Resurrection (POLISH)
9:00 a.m. – Mass in ENGLISH
10:30 a.m. – Mass in ENGLISH
12:00 p.m. – Mass in POLISH
EASTER MONDAY - April 2nd, 2018
9:30 a.m. – Mass in ENGLISH
12:00 p.m. – Mass in POLISH
7:00 p.m. – Mass in POLISH
THIS WEEK
First Thursday – please pray for the vocation to the
priesthood and religious life. Mass at 8:30 a.m.
First Friday – 8:00 a.m. to 7:00 p.m. Adoration of the Blessed
Sacrament, 6:00 p.m. – Sacrament of Reconciliation and at
6:45 p.m. Novena to Divine Mercy & Benediction, followed by
the Holy Mass.
First Saturday – Mass 8:30am.
BUNDLE UP FOR SAINT VINCENT de PAUL!
Bring your gently used clothing, shoes, linen and household
goods to share with others on APRIL 14-15, 2018. The truck
will be here on Saturday and Sunday. Volunteers will assist
with the loading before and after each Saturday and Sunday
Mass. Please share what you can with those less fortunate.
We will donate or sell these donations to support our outreach efforts. Thank you for your continued support.
ADORATION AND SOCIAL FOR YOUTH
Join us for an evening of Adoration, Confession followed
by a night of games and meeting cool people! Please bring
a friend and some games. Snacks and beverages included!
Thursday, April 19 @ Christ the King Church and parish
hall from 7:00 p.m. to 9:30 p.m. We hope to see you there!
THE KNIGHTS OF COLUMBUS COUNCIL 3401
67TH ANNUAL DINNER DANCE
April 28, 2018 from 6:00 p.m. to 1:00 a.m. At St. Ambrose
Parish Hall, 782 Browns Line, Etobicoke, Ontario. Tickets
$45.00 per person, Door Prizes, 50/50 Draw, D.J., Cash Bar,
For Tickets contact: Adrian deRooy - 416-201-0518, Walter
Mendonca - 416-259-7338, Tony Russo - 416-259-0933 or
Larry Mullins - 416-255-4659.
NEW MOVIE: „PAUL , APOSTLE OF CHRIST”
In theatres: March 23, 2018; 3:45pm, 6:30pm and 8:40pm.
This is the story of two men. Luke, as a friend and physician,
risks his life when he ventures into the city of Rome to visit
Paul, who is held captive in Nero's darkest, bleakest prison
cell. But Nero is determined to rid Rome of Christians, and
does not flinch from executing them. Before Paul's death
sentence can be enacted, Luke resolves to write another book,
one that details the beginnings of 'The Way' and the birth of
what will come to be known as the church. Cast: Jim Caviezel,
James Faulkner, Olivier Martinez… For more info please visit
https://www.cineplex.com/Movie/paul-apostle-of-christ
CHURCH BULLETIN ADVERTISING
Liturgical publication will be setting up the
advertisements for our church buletin. The advertising
will begin in June 2018 & supports the church buletin
service. Please support the buletin and advertise your
product or service. Call Liturgical Publications at 905624-4422.
Sunday Collection:

$4,137

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO– 01 KWIECIEŃ, 2018

ZMARTWYCHWSTAŁ PAN,
ALLELUJA!

REFLEKSJA WIELKANOCNA
Ilekroc w moim zyciu swiatło zwycięza nad
ciemnoscią, tylekroc dzieje się w nim cos ze
Zmartwychwstania.
Wielkanoc
jest
zaproszeniem, aby doswiadczyc we własnym
zyciu tego swiatła, tej nadziei i tej radosci,
ktorych
zrodłem
moze
byc
tylko
zmartwychwstały Pan. Jezu, Ty przez swoje
chwalebne Zmartwychwstanie przemieniłes
smutek uczniow w radosc wieczną, udziel takze mnie tej łaski,
bym się stał Twoim prawdziwym swiadkiem. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-4-1

ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Od wczesnego rana pozdrawiamy się dzisiaj radosnym:
Chrystus zmartwychwstał! Prawdziwie zmartwychwstał!
Jest to nasze wielkanocne wyznanie wiary. Na tej prawdzie
opiera się całe chrześcijaństwo i wiara Kościoła. Od świadków
Zmartwychwstałego rozpoczęło się głoszenie Dobrej Nowiny na
całym świecie. Niech prawda o powstaniu z martwych naszego
Zbawiciela Jezusa Chrystusa, która niesie także nadzieję
naszego zmartwychwstania, przenika całe nasze życie. Niech
będzie ukojeniem w cierpieniu i smutku, niech stanie się
źródłem radości w naszej codzienności. Niech dodaje siły w
zmaganiu się ze słabościami i wzrastaniu w cnotach. Niech
przenika nasze życie rodzinne, zawodowe i społeczne. Niech
pozwoli nam w całkowitej szczerości serca świętować dzień
radosnego zwycięstwa życia nad śmiercią. Życzymy sobie
wzajemnie
błogosławionych
i
szczęśliwych
Świąt
Wielkanocnych. Alleluja! - ks. Proboszcz, Józef Morawski
ŻYCZENIA I PODZIĘKOWANIA
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pana składam jak
najserdeczniejsze życzenia. Niech Chrystus rozświetla wszystkie
dni i ścieżki życia, darzy zdrowiem i wszelkimi potrzebnymi
łaskami. Moje serce przepełnione jest wdzięcznością za pełne
miłości przyjcie mnie w Waszej Parafii w czasie głoszenia
rekolekcji. Odczułem wielką gościnność i serdeczność od ks.
Proboszcza, współpracowników i Parafian. Gorąco dziękuję za
wspaniałą i pełną życzliwości gościnę, ofiary i wszelkie dobro. Z
serca błogosławię, obiecuję pamięć w swojej modlitwie i o
modlitwę proszę—rekolekcjonista ks. Paweł Nowogórski
BÓG ZAPŁAĆ
Z serca płynące podziękowania kieruje do Was wszystkich moi
drodzy, którzy przyczynilii sie do uświetnienia obchodów Świąt
Wielkanocnych. Wszystkim, którzy posprzątali i udekoraowali
kościół, organistom, instrumentlaistom, kantorom, lektorom,
liturgicznej służbie ołtarza, nadzwyczajnym szafarzom
eucharystycznym, panom którzy niesli baldachim w procesji
rezurekcyjnej, osobom zbierającym składkę, oraz Wam
wszystkim którzy wspomagacie i uobogacacie naszą wspólnotę
parafialną w sposób duchowy i materialny. Bóg Wam
wszystkim zapłać. - ks. Józef
NOWENNA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Nowenna do Miosierdzia Bozego w kolejne dni będzie
odprawiana po Mszach sw. W niedzielę Miłosierdzia Bozego,
8 kwietnia, zostanie odprawiona dodatkowa Msza sw. o godz
15:00, ktora rozpocznie się koronką do Miłosierdzia Bozego.
ŚWIĄTECZNY ROZKŁAD NABOŻEŃSTW:
WIELKI PIĄTEK - 30 marca
9:30 – Liturgia Wielkiego Piątku i Droga Krzyzowa dla
rodzin z dziecmi w języku angielskim
12:00 – Celebracja Męki Panskiej w języku polskim
15:00 – Celebracja Męki Panskiej w języku angielskim
19:00– Droga Krzyzowa po polsku z adoracją krzyza i Komunią
Adoracja Najswietrzego Sakramentu do godz. 22:00
WIELKA SOBOTA - 31 marca
9:00 –15:00 - Adoracja Najswiętszego Sakramentu
10:00 –14:00 - Swięcenie pokarmow (CO GODZINĘ)
19:00 – Msza Wigilii Paschalnej z poswięceniem ognia i wody
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - 1 kwietnia
6:00 – Msza Swięta Rezurekcyjna w języku polskim
9:00 – Msza sw. w języku angielskim
10:30– Msza sw. w języku angielskim
12:00– Msza sw. w języku polskim
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY - 2 kwietnia
9:30 – Msza sw. w języku angielskim
12:00 –Msza sw. w języku polskim
19:00 –Msza sw. w języku polskim

7:00 PM

Thanksgiving Mass for God’s blessing upon
Tren and Vo Family

6:00 AM + Stanisław Tylka w 6-tą rocznicę smierci—Żona z Dziećmi
9:00 AM
Parishioners
10:30 AM
Intention of Tania and her Family
12:00 PM + Feliksa i Antoni Lalak—Rodzina
+ Bronisława i Piotr Duda—Rodzina
+ Zofia Rozanska i Bronisław Jan—Syn Sławek z Rodziną
+ Jadwiga Ustupska—Córki z Rodzinami
+ Jozef Staszkiewicz—Wnuki i Prawnuki
+ Jan i Alicja Trela oraz Jozef Trela—Halina Wróbel z Rodziną
W intencji Janiny i Jozefa Piękny—Rodzina
O zdrowie i bł. Boze dla Agaty Rejer—Mama
10:30 AM
Int. of Jadwiga Kuczewska, God’s blessing and good health
(ENG)
12:00 PM
W intencji Weroniki Mazanek
(POL)
19:00 PM + Irena Leszczynska—Wnuczka Agata z Rodziną
(POL)
7:00 PM + In memory of Eileen & Walter Tyrrell—Family
8:30 AM

Int. of Carla Barata—Michelle Kaye

7:00 PM + William McLaughlin—Wife & Family
7:00 PM

Helen Kaye—Michelle Kaye

W TYM TYGODNIU PRZYPADA:
Pierwszy czwartek miesiąca - dziękujemy za dar
Eucharystii i kapłanstwa. Msza sw. o godz. 8:30.
Pierwszy piątek miesiąca - Spowiedz: 18:00-18:40.
Novenna do Miłosierdzia Bozego i zakonczenie Adoracji
Najswiętrzego Sakramentu oraz Msza sw. o godz. 19:00.
Adoracja Najswiętrzego Sakramentu od godz. 8:00 do 19:00.
Pierwsza sobota miesiąca - czcimy Matkę Najswiętszą i
powierzamy Jej matczynej opiece naszą codziennosc, Msza
św. o godz 8:30.
KONFERENCJA POLSKICH KSIĘŻY NA WSCHODNIĄ
KANADĘ ORGANIZUJE PIELGRZYMKĘ DO WILNA
Sobota, 7 kwietnia - Sanktuarium Miłosierdzia Bozego.
11:00 – Rozaniec; 11:30 – Uroczysta Msza sw.; 15:00 –
Koronka do Bozego Miłosierdzia.
PIELGRZYMKA AUTOKAROWA DO WILNA 7 KWIETNIA
Radio Maryja przyjmuje zapisy na pielgrzymkę do Wilna na
uroczystosci ku czci Miłosierdzia Bozego 7 kwietnia, 2018 r.
Zapisy: Joanna Szydłowska 905-819-1040, oraz Joanna
Strzezek 905-845-3553
BANKIET WIELKANOCNY RODZINY RADIA MARYJA
W niedzielę 15 kwietnia: 14:30 Msza sw. w kosciele sw.
Maksymiliana Kolbe, 16:00 bankiet w Polskim Centrum.
Bilety: 905 819-1040, 905 845-3553, sklepy: „Something
Special”(plazaWisła) i „Health from Nature” (Roncesvalles).
ARCHIDIECEZJALNA KAMPANIA – SHARELIFE 2018
Zyj Ewangelią dzieląc się wiarą na całym
swiecieParafa Gia Lao miesci się w gorskiej
diecezji Xuan Loc w Wietnamie. Jej parafanie, w
wiekszosci ubodzy, pracują nagorskich farmach.
Pastoral Mission Fund, wspomagana przez ShareLife, udziela
jednorazowej dotacji, aby parafia mogła zdobyc zasoby na
egzemplarze Biblii i modlitewniki, jak rowniez trening 60
katechetow prowadzących przygotowania do sakramentu
małzenstwa i lekcje religii. Z twoja pomocą Koscioł Gia Lao
niesie wiarę lokalnemu srodowisku i czyni swiat lepszym. 22
kwietnia jest niedzielą ShareLife. Bądź hojny!!!
REKLAMA W BIULETYNIE PARAFIALNYM
Publikacje liturgiczne przyjmują zgłoszenia reklam
biznesowych do naszego parafialnego biuletynu, które
zostaną opublikowane już w czerwcu 2018 r. Wesprzyj
nasz parafialny biuletyn ogłaszając swój produkt lub
firmę. Zadzwoń pod numer 905-624-4422 (Liturgical
Publications). Bardzo dziękujemy!

