
SUNDAY OF DIVINE MERCY– APR 08, 2018 

SPRING CLEANING –  
DONATE TO ST. VINCENT DE PAUL SOCIETY 

Please bring those new or “gently used” clothing and small 
household items you can do without to benefit those less 
fortunate in our neighbourhood. The St Vincent de Paul 
Society “ Bundle Up” will take place on weekend of  April 
14/15. The container will be parked at the side of the church 
on both days. For further info. pls. call 416 486-1115. 

THANK YOU 
Thank you for your kindness and generosity for the 
offering on Holy Thursday. The collection was for $1045. 
Blessings of the Risen Christ. Society St Vincent de Paul.  

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. 

SHARELIFE 
Living the Gospel through immediate 
mental health services. Mental health 
problems can escalate if not ad-
dressed quickly. That’s why the five 
Catholic Family Services agencies in 
the Archdiocese of Toronto now offer 
walk-in counselling. This initiative can 

often meet clients’ need without requiring longer term coun-
selling. Clients report a clinically significant increase in confi-
dence that they can tackle their problems. By supporting 
ShareLife, you’re helping restore hope to those in crisis. April 
22 is the next ShareLife Sunday. Please give generously. 

COMING SOON!  
A powerful new Parish Mission presentation May 13-17, 
2018 at 7:00 p.m. St. Ambrose Parish will be presenting a 
parish mission entitled “To Serve is to Reign.” Join Fr. Joseph 
Aytona, CPM for 5 evenings of Faith Inspiring Conferences 
followed by Benediction of the Most Blessed Sacrament on 
Sunday May 13 to Thursday, May 17, 2018 at 7:00 p.m. 
The presentation will last for approximately 45 minutes. Con-
fessions will be available after the presentation. Please attend 
this grace filled conference!  

DEAR PARISHONERS 
Please kindly do not leave any bred  or other food products by 
Shrine of Our Lady, and help us to keep this Holy Place of 
Prayers clean and tidy. Thank you—father Józef 

CHURCH BULLETIN ADVERTISING 
Liturgical publication will be setting up the 
advertisements for our church bulletin.  The advertising 
will begin in June 2018 & supports the church bulletin 
service.  Please support the bulletin and advertise your 
product, business or service.  For more info. call 
Liturgical Publications at 905-624-4422.  Thank you for 
your support! 

COINS FOR LIFE   
Please bring boxes back to the parish as soon as 
possible. Thank you very much. 

   

Sunday Collection:  $3,748      Easter Offering: $ 4,944 
Holy Land Offering: $ 2,661   Palm Sunday Collection: $4,387    

GOSPEL REFLECTION 
A week ago we celebrated the resurrection. There comes a 
time, when we must live the resurrection. That is not always 
easy. There are days when we prefer to just stay in bed, pull 
the covers over our head, and close out the world. Some-
times we just want to run away, hide and not deal with the 
reality of our lives. Every time however when we shut the 
our life, mind or heart, we imprison ourselves. That’s what 
has happened to the disciples in today’s gospel.  Jesus is al-
ways entering the locked places of our lives. He comes East-
erling in us. Unexpected, uninvited, and sometimes even 
unwanted he steps into our closed lives, hearts and minds. 
Standing among us, he offers peace and breathes new life 
into us. He doesn’t open the door for us, but he gives us all 
we need, so that we might open our doors to a new life, a 
new creation, a new way of being. Regardless of the circum-
stances Jesus shows up bringing peace, offering peace, em-
bodying peace. Regardless of the circumstances Jesus shows 
up bringing life, offering life, embodying life. Life and peace 
are resurrection reality. They do not necessarily change the 
circumstances of our life and world. Tornados will still form, 
the hungry still need to be fed, and loved ones will die. The 
life and peace of Jesus’ resurrection enable us to meet and 
live through those circumstances. His gives us his peace, his 
breath, his life, and then sends us out. We are free to unlock 
the doors of our lives and step outside into his life. 

DIVINE MERCY SUNDAY MASS 3:00 PM –  
CHRIST THE KING CHURCH 

This Sunday, April 8, the first Sunday after Easter, Cath-
olic Churches throughout the world, celebrates Divine Mercy 
Sunday. To celebrate the Divine Mercy Sunday and the Holy 
Hour we will have Mass at 3:00 p.m. and before Mass we will 
recite the Divine Mercy Chaplet.  Jesus requested that this 
Second Sunday of Easter be named “Divine Mercy Sunday” 
in a vision to Saint Faustina that she wrote down in 
her Diary. On one occasion, I heard these words: My daugh-
ter, tell the whole world about My Inconceivable mercy. I de-
sire that the Feast of Mercy be a refuge and shelter for all 
souls, and especially for poor sinners. On that day the very 
depths of My tender mercy are open. I pour out a whole ocean 
of graces upon those souls who approach the fount of My mer-
cy. The soul that will go to Confession and receive Holy Com-
munion shall obtain complete forgiveness of sins and punish-
ment. On that day all the divine floodgates through which 
grace flow are opened. Let no soul fear to draw near to Me, 
even though its sins be as scarlet. My mercy is so great that no 
mind, be it of man or of angel, will be able to fathom it 
throughout all eternity. Everything that exists has come forth 
from the very depths of My most tender mercy. Every soul in 
its relation to Me will contemplate My love and mercy 
throughout eternity. The Feast of Mercy emerged from My 
very depths of tenderness. It is My desire that it be solemnly 
celebrated on the first Sunday after Easter. Mankind will not 
have peace until it turns to the Fount of My Mercy. (Diary 699)
Yes, the first Sunday after Easter is the Feast of Mercy, but 
there must also be deeds of mercy, which are to arise out of 
love for Me. You are to show mercy to our neighbors always 
and everywhere. You must not shrink from this or try to ab-
solve yourself from it. (Diary 742).  

MONDAY - THE ANNUNCIATION OF THE LORD 
The feast of the Annunciation of the Lord celebrates Angel 
Gabriel's appearance to the Virgin Mary (Luke 1:26-38) and 
his announcement that she had been chosen to be the moth-
er of the saviour of the world. Also being celebrated during 
this feast was Mary's fiat, which means "let it be" in Latin—
her willing acceptance of the news. 

ADORATION AND SOCIAL FOR YOUTH 
Join us for an evening of Adoration, Confession followed 
by a night of games and meeting cool people! Snacks and 
beverages included! Thursday, April 19 @ Christ the King 
Church and parish hall from 7:00 p.m. to 9:30 p.m.   

SECOND COLLECTION 
Today‘s second collection is to support our Building Fund. 
Thank you very much for your generosity! God bless you. 

 

https://interruptingthesilence.com/2011/04/24/run-for-your-life-you-will-see-him-an-easter-sermon-on-matthew-281-10/
https://interruptingthesilence.com/2011/04/27/easter-a-noun-or-a-verb/
https://www.biblegateway.com/passage/?search=Luke%201:26-38;&version=DRA


DRUGA NIEDZIELA WIELKANOCY– 08 KWIECIEŃ, 2018

8 ROCZNICA KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ 
W poniedziałek, 9 kwietnia przypada 8 rocznica 
katastrofy smolen skiej. Wspominając tamte chwile, pros my 
Pana Boga o to, abys my wreszcie nauczyli się wyciągac  
włas ciwe wnioski z kaz dej dotykającej nas lekcji historii. 
Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.  

BANKIET WIELKANOCNY RODZINY RADIA MARYJA 
W niedzielę 15 kwietnia: 14:30 Msza s w. w kos ciele s w. 
Maksymiliana Kolbe, 16:00 bankiet w Polskim Centrum. 
Bilety: 905 819-1040, 905 845-3553, sklepy: „Something 
Special”(plazaWisła) i „Health from Nature” (Roncesvalles).  

SHARELIFE 
Ż yj Ewangelią poprzez bezpos rednie usługi w zakresie 
zdrowia psychicznego. Problemy zdrowia psychicznego 
mogą narastac  jes li nie są szybko rozpoznane. Dlatego pięc  

agencji Katolickich Poradni Rodzinnych w 
Archidiecezji Toronto oferuje poradnictwo 
natychmiastowe. Ta inicjatywa wychodzi 
na przeciw potrzebom społecznym bez 
koniecznos ci konsultacji 
długoterminowych. Pacjenci zgłaszają 
znaczący klinicznie wzrost zaufania dzięki 

czemu mogą rozwiązywac  swoje problemy. Wspierając 
ShareLife pomagasz odbudowac  nadzieje osobom 
znajdujących się w sytuacjach kryzysowych. 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! 

DRUGA SKŁADKA 
Dzisiejsza druga składka zostanie przeznaczona na potrzeby 
naszego kos cioła.  Serdeczne Bo g zapłac  za waszą ofiarnos c ! 

AKCJA „COINS FOR LIFE”  
Prosimy o przyniesienie do zakrystii pudełek-
skarbonek z drobnymi zebranymi podczas 
Wielkiego Postu. 

REFLEKSJA EWANGELICZNA 
Wspo łczesna ludzkos c  jest jak niewierny Tomasz, kto rego nie 
było z apostołami, kiedy przyszedł do nich zmartwychwstały 
Chrystus. Dzis  na nowo musimy dotknąc  ran Chrystusa, aby 
uwierzyc . Włoz yc  rękę do Jego przebitego boku, by się 
nawro cic . Jak to zrobic ? Gdzie Go szukac ? Nie martwmy się 
tym. Jezus sam nas znajdzie, tak jak znalazł swoich ucznio w. 
Wybierze najlepszy czas i odpowiednie miejsce. Głodnych 
nakarmic , chorych nawiedzac , podro z nych w dom przyjąc , 
nieumiejętnych pouczac , strapionych pocieszac … – kaz dy 
uczynek miłosierdzia jest spotkaniem ze Żmartwychwstałym. 
Szansą, by dotknąc  Jego ran i uwierzyc . https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-4-8 

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA—8 kwietnia 
O godz 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego a po niej 
Msza św.  Inspiracją  dla ustanowienia  S więta Miłosierdzia 
było pragnienie  Jezusa, kto re przekazała Siostra Faustyna. 
Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, az eby pierwsza 
niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). 
Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem 
dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W 
dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam 
całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła 
miłosierdzia Mojego. Która dusza  przystąpi do spowiedzi i 
Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W 
dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną 
łaski (Dz. 699). Święto Miłosierdzia jest nie tylko dniem 
wielkiej czci Boga  w tajemnicy Jego miłosierdzia, ale takz e 
dniem ogromnej łaski, poniewaz  Pan Jezus związał z nim 
wielkie obietnice. Największa dotyczy łaski zupełnego 
odpuszczenia win i kar: Kto ra dusza przystąpi do spowiedzi i 
Komunii s więtej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar 
(Dz. 699). Ta łaska – wyjas nia ks. prof. I. Ro z ycki – jest czyms  
znacznie większym niz  odpust zupełny. Ten polega bowiem 
tylko na darowaniu kar doczesnych nalez nych za popełnione 
grzechy, ale nie jest nigdy odpuszczeniem samychz e win. 
Najszczego lniejsza łaska jest zasadniczo ro wniez  większa niz  
łaski szes ciu sakramento w z wyjątkiem sakramentu chrztu: 
albowiem odpuszczenie wszystkich win i kar jest tylko 
sakramentalną łaską chrztu s więtego. W przytoczonych zas  
obietnicach Chrystus związał  odpuszczenie  win i kar  z 
Komunią s więtą  przyjętą w s więto Miłosierdzia, czyli pod 
tym względem podnio sł ją do rzędu „drugiego chrztu”. Jest 
oczywiste, z e Komunia s więta przyjęta w s więto Miłosierdzia 
musi byc  nie tylko godna, ale takz e spełniac  podstawowe 
wymagania naboz en stwa do Miłosierdzia, by dawała 
całkowite darowanie win i kar. Trzeba tutaj wyjas nic , z e 
spowiedz  nie musi byc  odprawiana w dniu s więta 
Miłosierdzia, moz na to uczynic  wczes niej; waz ne jest, aby 
dusza była czysta, bez przywiązania  do 
jakiegokolwiek  grzechu. Nie moz na tez  pominąc  troski o 
przez ywanie tego s więta w duchu naboz en stwa do 
Miłosierdzia Boz ego, czyli w duchu ufnos ci wobec Boga i 
miłosierdzia względem bliz nich. Dopiero taka postawa 
pozwala oczekiwac  spełnienia obietnic Chrystusowych 
związanych z tą formą kultu Miłosierdzia Boz ego. 

TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA 
Dzisiaj rozpoczyna się w Kos ciele w Polsce Tydzien  
Miłosierdzia. Dos wiadczamy Boz ego miłosierdzia w naszym 
z yciu i to powinno skłaniac  nas do okazywania miłosierdzia 
innym, a szczego lnie najbardziej potrzebującym. Dzisiaj i 
przez cały tydzien  otaczamy szczego lną modlitwą tych, kto rzy 
na co dzien  zajmują się działalnos cią charytatywną. 
Żachęcamy takz e do podjęcia dzieł miłosierdzia w swoim 
najbliz szym otoczeniu. 

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO 
W poniedziałek, będziemy s więtowac  przeniesioną z 
Wielkiego Tygodnia uroczystos c  Żwiastowania Pan skiego. 
Msza Święta o godz. 19:00. Posłaniec Boży, kto ry przynosi 
Maryi dobrą nowinę, oczekuje na Jej odpowiedz . Kro tkie 
słowo fiat – niech mi się stanie, otwiera drogę do spełnienia 
plano w Boz ych. Pan Bo g pozwala Maryi uczestniczyc  w dziele 
zbawienia człowieka. Maryja, otwierając się na dar nowego 
z ycia Jezusa, staje się wspo łuczestniczką w dziele odkupienia. 

DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 
Uroczystos c  Żwiastowania Pan skiego przypomina nam 
wartos c  z ycia kaz dego człowieka. Kos cio ł nieustannie 
upomina się o kaz de ludzkie z ycie od poczęcia do naturalnej 
s mierci. Włączmy się w wielką modlitwę o los kaz dego 
poczętego dziecka. 
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5:00 PM 
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Cori Neal & Family 
Gilda Silvestri—Baldassi Family 

 
9:00 AM 

10:30 AM 
12:00 PM 

(POL) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3:00 PM  

+ 
+
+
+ 
+
+
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Filippo Trigiani—Family 
George Ashley in death anniv.—Isabella Ashley 
Stanisław Szewczyk—Córka z Rodziną 
Matylda i Żbigniew Sieczkowski—Córka z Mężem 
Anna i Stanisław Brzezin ski—Córka Helena 
Krystyna Fugin ska—Córki z Rodzinami 
Barbara Dziedzic w rocznicę s m.—Syn z Rodziną 
O bł. Boz e dla Ryszarda i Marty Horawa—Przyjaciele 
O bł. Boz e dla dla Rodziny C wiko w z Haliną—Halina 
O bł. Boz e i potrzebne łaski dla Żofii i Tadeusza Majktur 
W intencji Suzanny Rity Drozdowskiej—Rodzice 
W intencji Marii i Kazimierza Jaremko 
O zdrowie dla Franciszka Kołodziej 
O zdrowie dla Jo zefa Bzdel 
Marcin Morawski 

19:00 PM 
(POL) 

+ Ża dusze w czys c cu cierpiące  

7:00 PM 
 

 Int. of Ann Kyrsten Cunanan—birthday blessings 

8:30 AM 
 
+ A. Sehgal Jolanda Vicerse 

8:30 AM + Culnina Pinky & Family 

7:00 PM 
 
+ 
 
Patrick Enright & All deceased Members of the Family—
Bernadette Preston 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-4-8
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2018-4-8

