THIRD SUNDAY OF EASTER – MAY 5, 2019

GOSPEL REFLECTION J 21,1-19
Following the call of Jesus means putting your nets
back into the sea even though you are tired and
had no success, it means knocking on another
door even though you are hoping against hope
that no one answers. Jesus is alive and risen! He
makes the impossible possible no matter how difficult it may seem. He gives hope to the hopeless,
He makes a meaningless life meaningful and with
purpose. We only need to do one thing and that is
to ask for His help and guidance. Do you always
ask the help and guidance of the Lord as you wade
through the many challenges of your life? http://
mjdasma.blogspot.com/

FIRST HOLY COMMUNION
This Saturday, May 4 at 5:00 p.m.,
16 children will receive for their
first time the Holy Communion. We
wish to all the children that Jesus will
guide their life and protect
them. That children will always have
a special place in their hearts for their friend
Jesus. Communicants: Elle May Clark, Ella
Christine Codirenzi, James Da Silva, Mary Joan
Gingras, Mariana Elizabeth Gordones Correa,
Daniel James Lalande, Kayelee Merrie
Latumbo, Elizabeth Nela Longauer, Cate Anne
MacGillivray, Jordan Isaiah McNally, Joven
Craig Murray, Jordan Marcus Ormonde,
Zacharie Theodore Napoleone Santana, Emery
Pablo Jacques Santana, Aria Nilesh Shenai,
Ryzo Kalell Tugade.
We would like to
congratulate and thank their parents for helping
them in their journey towards this day. Special
thanks to Sandra, Clarisse and Bozena, our
catechists.

ALL DAY ADORATION EVERY FRIDAY
All Day Adoration of the Blessed Sacrament from
8:00 a.m. to 7:00 p.m. Sign-up form available at the
back of the church
SACRAMENT OF CONFIRMATION
Next Saturday, May 11th at 5:00p.m., 38
young people from our parish will be confirmed by Bishop John Boissonneau,
Auxiliary Bishop of the Archdiocese of Toronto.
Let us offer them our prayer that they will be always
alighted by the Holy Spirit.
BAPTISM ANNOUNCEMENTS
Michael Ogbiti – April 28,2019
Antoni Kaliszewski - April 28, 2019
MAY THE GRACE AND BLESSINGS YOU
RECEIVE FROM GOD, GUIDE YOU
THROUGHOUT YOUR LIFE!

SHARELIFE SUNDAY
“ShareLife represents a reliable
signpost on the course mapped out
by our Pastoral Plan—namely, its
core direction of 'Catholic Outreach
in Justice and Love.' The work of
our agencies, and your generosity
towards them, serve as a pathway
through which acts of justice and love are
realized, and the witness of the Catholic faith is
strengthened.” — Cardinal Thomas Collins. Today
is ShareLife Sunday. Thank you for your
generosity.
COINS FOR LIFE
Coins for Life campaign ended. PLEASE BRING BACK
THE CONTAINERS. There will be boxes at the back
to place them in. Thank you for your
generosity for God’s preborn babies. Your
contribution helps to send our youth to the
annual March for Life in Ottawa as well as
other pro life events in our diocese. God
bless you for defending life from conception to natural
death.
CATHOLIC EDUCATION WEEK: MAY 5 – 10
“Living as Joyful Disciples” During Catholic
Education Week, we give thanks for publicly funded
Catholic education in Ontario. Catholic schools foster
supportive
communities
where
young people can experience the joy
of God’s love and understand the
Christian mission in the world.
Together, our parishes, educators and families sow the
seeds of faith with the next generation of Catholics,
challenging them to live as joyful and faithful disciples.
To affirm your support of Catholic education and to
sign
up
for
email
updates,
visit:
www.togetherinfaith.ca
CHURCH BULLETIN ADVERTISING
Liturgical
publication
setting
up
the
advertisements for our church bulletin. The
advertising will begin in June 2019. Please support
the bulletin and advertise your product or service.
Call Liturgical Publications at 905-624-4422 for
more info.
PARKING
Feel free to use additional parking available at the
school’s front yard and school’s backyard. Please
do not block gates or entrances when parking
around the school or the church.
Sunday Collection: $3,372

TRZECIA NIEDZIELA WIELKANOCNA – 5 MAJ, 2019

REFLEKSJA EWANGELICZNA J 21,1-19
Pytanie Jezusa: „Dzieci! Nie macie nic do
jedzenia?” (J 21, 5), zasmuciło uczniów. Nie mieli
czym Go ugościć, bo nic nie złowili. Po raz kolejny
doświadczają, że bez Jezusa niczego nie mogą.
Choć zaangażowani w trud połowu nie
rozpoznają głosu Mistrza, to jednak wiara
podpowiada im, aby okazać Mu posłuszeństwo.
Wtedy doświadczają znaku mocy Syna Bożego.
Oto Zmartwychwstały objawia się swoim uczniom
w ich codziennym życiu i pracy. Jednak to dopiero
miłość Go rozpoznaje. Najpierw w sercu Jana
Apostoła, potem w doświadczeniu miłosierdzia
przez tego, który się Go zaparł. Jezus i mnie nie
rozlicza, a jedynie pyta o miłość. Miłosierdzie jest
spotkaniem z Bogiem, które uczy pokory, abym
już nie polegał wyłącznie na sobie, lecz dawał się
prowadzić Duchowi Świętemu. Doświadczam,
Panie, jak niewiele mogę bez Ciebie. Niech
obecność Twojego Ducha pozwala mi odkrywać,
jak bardzo troszczysz się o mnie. Pomóż mi w
mojej codzienności słyszeć Twój głos i posłusznie
iść za nim. https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2019-5-5

WIELKANOCNY BANKIET PARAFIALNY

Dzisiaj, po polskiej Mszy świętej
odbędzie się w naszej parafii Bankiet
Wielkanocny. Bilety w cenie $15 można
zakupić jeszcze dzisiaj przed lub po Mszy
św. Zapraszamy bardzo serdecznie. Dochód ze
sprzedazy biletow przeznaczony zostanie na zakup
nowych organow. Bog zapłac za wsparcie.
NABOŻEŃSTWO MAJOWE W TYM TYGODNIU
W
tym
tygodniu
gromadzimy
się
na
Nabozenstwie majowy w poniedziałek i srodę po
Mszy św. o godz. 19:00.
UROCZYSTOŚC ŚW. STANISŁAWA, PATRONA
POLSKI—ŚRODA, 8 MAJA
Obchodząc
uroczystosc
ku
czci
gorliwego
duszpasterza,
krakowskiego
biskupa
–
swietego Stanisława ze Szczepanowa, modlitwą
ogarniamy wszystkie sprawy polskich serc.
Przywołując słowa swiętego Jana Pawła II, ktory
nazwał
swiętego
męczennika
„patronem
chrzescijanskiego ładu moralnego”, upraszamy
wiernosci Ewangelii dla rządzących Polską i
wszystkich obywateli w kraju i za granicą. W tym
dniu o godz. 19:00 zostanie odprawiona Msza
święta w języku polskim, w intencji Polonii.
*****
W dniu 27 kwietnia, 2019 roku do Domu Ojca
odszedł nasz parafianin, Włodzimierz Jezierski.
Składamy wyrazy zalu i wspołczucia rodzinie i
bliskim. Modlimy się dzis wspolnie na polskiej Mszy
swietej o pokoj jego duszy.

8:30 AM + Dooris Teeling & All Deceased Members of the
Family—Bernadette Preston
5:00 PM
Int. of the 1st Communion Children & their Families
FIRST HOLY COMMUNION
9:00 AM
10:30 AM
12:00 PM
(POL)
+
+
+
+
+
+
+
+

50th Wed. Anniversary of Sonia & Filippo Finelli
Parishioners
O bł. Boze i łaskę zdrowia dla Klaudii Obuchowskiej
O powrot do zdrowia dla Jozefy Cebulak
O zdrowie i bł. Boze dla Ireny Jasinskiej
Krystyna Sleboda—Rodzina Lis
Ża Braci i Siostry Murackich
Edmund Sadkowski—Żona z Rodziną
Henryk Sadowski—Mama
Florian Ostrowski—Żona z Rodziną
Andrzej i Anna Lipski—Córka z Rodziną
Stanisław Lipski, Genowefa Lipski—Siostra
Włodzimierz Jezierski—Przyjaciele

7:00 PM + Stanisław Czernik i Janina Styka—Córka
(POL)
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
7:00 PM

For more faith, hope & love for Klaudia on her
birthday
St. Anthony’s Novena

8:30 AM + For All Deceased Members of Folfas & Staszel Family
7:00 PM
Msza sw. w intencji Polonii
(POL)
NABOŻEŃSTWO MAJOWE
8:30 AM

For healing of Marii—Friends

7:00 PM

Intention of Ruby & Family—Family
Novena To Our Lady Of Perpetual Help

5:00 PM

Intention of the Candidates
SACRAMENT OF THE CONFIRMATION

9:00 AM

Thanksgiving intention - Lorely Anne Valencia—
Lorenza Ferrer
10:30 AM
Parishioners
12:00 PM
O łaskę zdrowia dla Stanisławy Bzdel—Rodzina
(POL) + Krystyna Kempa– Dąbrowska w 1 rocz. sm—Rodzina
+ Krystyna Sleboda—Rodzina Lis

NIEDZIELA SHARELIFE
Żyj Ewangelią sprawiedliwie i z
miłoscią
„ShareLife
stanowi
wiarygodny drogowskaz na mapie
planu duszpasterskiego, mianowicie
wskazuje jego głowny kierunek
‘Wychodzenia Naprzeciw Potrzebom
Sprawiedliwosci i Dobra. Praca naszych agencji, a
takze Panstwa hojnosc, słuzą jako sciezka realizacji
uczynkow sprawiedliwosci i miłosci, umacniając tym
samym swiadectwo wiary katolickiej.”– Kardynał
Thomas Collins. Dzisiaj przypada niedziela ShareLife.
Bóg zapłać za Twoją hojność.

