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 NIEDZIELA 

ZMARTWYCHWSTANIA   

PAŃSKIEGO 
 

 

Niech Zmartwychwstały Chrystus 

 obdarzy Was obficie Swymi łaskami 

a szczególnie radością  

Swego Zwycięstwa nad śmiercią! 

 
****** 

 
22 KWIETNIA (JUTRO) - PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY 

Świętujemy! Msza św. odprawiona będzie o godz. 10:00 rano. 
Nie będzie Mszy św. wieczorem. 

 
22-24 KWIETNIA – BIURO PARAFIALNE NIECZYNNE 
 
28 KWIETNIA – NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 

W naszym kościele odprawione będzie uroczyste nabożeństwo do 

Miłosierdzia Bożego o godz. 3:00 p.m.  Zapraszamy! 
  

28 KWIETNIA – ŚWIĘCONE PARAFIALNE O GODZ. 4:00 PM 

 w Sali parafialnej.  Wszystkich parafian, młodszych i starszych, młodzież 

i dzieci zapraszamy do wspólnego świętowania. 
 
24 WRZEŚNIA - 03 PAŹDZIERNIKA – PIELGRZYMKA DO 

      WŁOCH I MEDJUGORIE  W programie: 

Rzym, Pompeje, Pietrelcina, San Glovanni Rotondo, Bari, Dubrownik, 

Krizevac, Medjjugorie, wodospady Kravica i Split. Pod duchowym 

przewodnictwem O. Adama Filasa, omi.  Koszt $2,990.  Informacje: 

 O. Adam tel. 1-416-464-1216 i na kartkach w przedsionku kościoła. 
 
SERDECZNE PODZIĘKOWANIE – BÓG ZAPŁAĆ ! 

wszystkim tym, którzy przyczynili się do głębokiego przeżycia Wielkiego 
Tygodnia i Świąt Wielkanocnych – ministrantom, szafarzom Eucharystii, 
lektorom, kolektorom, młodzieży harcerskiej, organistom, chórom, 
gospodarzom, paniom od kwiatów oraz parafianom za ofiarowanie 
kwiatów do Bożego Grobu.   Paniom Różańcowym bardzo dziękujemy za 
pieczenie pysznych babek wielkanocnych.  Piekły przez dwa dni.   

 
REMONTY W SALI PARAFIALNEJ 

Rozpoczęliśmy remonty w Sali parafialnej.  Wymienione już zostały 

następujące elementy w kawiarence; sufit, światła, szafki i cunter top.   

Dalszy ciąg remontów jest w planie.  Informacje będą podawane na 

bieżąco.  Bóg zapłać za ofiary złożone na renovacje i remonty. 
 
LEGION PL. 418 OGŁASZA I ZAPRASZA 

26 kwietnia - All You Can Eat Pierogi od 2:00-7:00. Wstęp -$15  

Kolacje w Legionie - w każdy piątek od 4-7 pm. Zapraszamy! 

   Sprzedaż pierogów i gołąbków -  każdego dnia do godz. 2:00 pm. 
 
 

BÓG ZAPŁAĆ ZA OFIARY/THANK YOU FOR YOUR OFERINGS 

Last Sunday -  $2,920. Votives  - $136. Easter - $170 Share Lent - $120. 

Renovations - $5,000.  Serdeczne podziękowanie składamy parafiance, 

która złożyła ofiarę w wysokości $5,000 na potrzeby naszego kościoła.  
 
TRADYCJE I ZWYCZAJE WIELKANOCNE 

Pogrzeb żuru i śledzia  

W dawnych czasach okres postu był bardzo ściśle przestrzegany, 

ograniczano wtedy spożywanie praktycznie wszystkie, mięsa, cukru nawet 

nabiału. Jedzono praktycznie tylko żur i śledzie. Dlatego w Wielki Piątek 

z radości ku końcowi postu, urządzano tzw. pogrzeb żuru i śledzia. 

Wszyscy mieszkańcy wsi z okrzykami radości zakopywali w 

przygotowanym dole „znudzone” pożywienie, z którym rozstawali się na 

cały rok. W niektórych regionach Polski zasypywano dodatkowo garnek z 

popiołem, który symbolizował koniec smutku i nadejścia radości. (czy 

wiedzieliśmy o tym?) 
 

 

 

 
 

 

Wskrzeszony dla naszej nadziei 
 

Czytania:      I -  Dz 10,34a.37-43 

    II – Kol 3,1-4 

Ewangelia – J 20,1-9 

 

 

 

Wielkanoc oraz nadzieja! Dwa słowa 

stworzone jedno dla drugiego; jedno zawiera 

drugie.  Pierwotna chrześcijańska katecheza 

paschalna dostrzegła realizację tego związku 

nawet w przyrodzie.  Wielkanoc przypada w 

porze, w której przyroda budzi się z 

zimowego odrętwienia i otwiera się na 

wiosnę, na ciepło nowego słońca, na pąki 

drzew, krótko mówiąc na triumfalny powrót 

życia.  „Któż nie pojmuje tego-mówił św. 

Zeno z Werony-iż te wszystkie rzeczy łączą 

się z niebieskimi tajemnicami?  Leniwa, 

nędza i smutna zima symbolizuje służbę 

bożkom i ziemskie przyjemności.  Wiosna zaś 

jest świętym źródłem i z jej płodnego łona za 

wspaniałą przyczyną Ducha Świętego rodzą 

się przepiękne kwiaty Kościoła” (Tract.1,33. 

 
 

 
 Raniero Cantalamessa 



 

INTENCJE MSZALNE – MASS INTENTIONS 
  i wnuki 

20. IV. SOBOTA* SATURDAY  

6:00 pm  Liturgia Wigilii Paschalnej  
 
21. IV. NIEDZIELA * SUNDAY  

  6:30 am Wystawienie Najświętszego Sakramentu 

  7:00 am Rezurekcja  † Bolesława Siudowskigo  - Rodzina    

  10:00 am O Boże bł. dla Wiesławy i Tadeusza Kaczmarek (40 rocz. Ślubu) 

  11:30 am. For Parishiones living and deceased  - OMI 
 
22. IV. PONIEDZIAŁEK * MONDAY  

10:00 am W intencji synów z rodzinami - Rodzice 
   

23. IV. WTOREK * TUESDAY  

9:00 am  † Wojciecha Nowak - Przyjaciel 
 
24. IV. ŚRODA * WEDNESDAY  

  6:00 pm Nabożeństwo do Matki Boskiej Nieustajacej Pomocy 

  6:30 pm  † Jana, Annę i Władysława - Jenny i Jack 
  

25. IV. CZWARTEK * THURSDAY  

 9:00 am † Józefa Opalka - Córka z rodziną   -  
 

26. IV. PIĄTEK * FRIDAY   

6:00 pm † Zofię i Jana Banaś - Wnuczka Izabela 
 

27. IV. SOBOTA* SATURDAY  

 9:00 am O Bł Boże dla Sebastiana, Amandy, Wioletki i Jasper – Rodzice 

 5:30 pm Za Parafian żyjących i zmarłych -OMI 
 
28. IV. NIEDZIELA * SUNDAY  

   8:30 am † Martę, Antoniego (ojca), Antoniego i Ewę Olejnik   - Andrzej    

  10:00 am † Juliana Malinowskiego i rodziców obu stron - Helena 

  11:30 am. For † Jan and Bronisława Antonczyk & Fr. Jacob Szwarc  

                                                             - Jan and Grazyna Antonczyk & Family 

………………………………………………………………………… 

APRIL28 – PARISH EASTER BANQUET AT 4:00 PM 

in church hall.  Parishioners and friends are cordially invited to share in 

the banquet of Parish Easter celebration. 
 
RENOVATIONS IN THE PARISH HALL STARTED   

Ceiling, ceiling lights, cabinets and cunter top were replaced in the 

kawiarenka.    Information on further work will be given on a regular basis. 
 

Congratulations to Mary Stanko, 

20-year Chair of St. Catharines Good Neighbours, on just receiving our 

City's Volunteer Appreciation Award.  
 

POINTS TO PONDER FROM NIAGARA FOUNDATION FOR 

CATHOLIC EDUCATION 

One in five students goes to school hungry every day. Statistics tell us 

that during the 2017-2018 school year Niagara Catholic District School 

Board had 54 programs across Niagara serving over one million meals.  

One child in four suffers from some kind of vision problem severe 

enough to impact their learning. Many students do not have the financial 

resources to purchase eye glasses. Your support to help students in need 

would be greatly appreciated. In his scripture writings about the Lord’s 

judgement of the nations the apostle St. Matthew tells us about the words 

of Christ when he speaks of feeding the hungry, clothing the naked, 

giving drink to the thirsty and welcoming the stranger. Christ says, “Truly 

I tell you, just as you did it to one of the least of these who are my 

brothers, you did it to me”. The Niagara Foundation for Catholic 

Education is a registered charitable foundation and tax receipts are issued. 

Mailing address, 427 Rice Road, Welland, Ontario L3C 7C1. Donate on 

line at www.nfce.org  

 
SEPARATED AND DIVORCED  

HEALING MINISTRY. 

 May topics are ‘Grief Journey’, Dino Sicoli, 

presenter’ (May 13); and ‘Learning to Forgive’ 

(May 27). Meetings are 7 to 9 pm at Mount 

Carmel Spiritual Centre, 7020 Stanley Ave, 

Niagara Falls. Pre-registration is not required. 

For information call 905-356-4113 or 

905-684-0154, or 

email separatedanddivorced@saintcd.com 

 

 

http://www.nfce.org/
mailto:separatedanddivorced@saintcd.com

