INTENCJE MSZALNE
Wielka Sobota/Holy Saturday - 03.26

8:30 PM Wigilia Paschalna
O Boże błog. dla Clarise Groba (urodz.)
Wielkanoc/Easter Sunday – 03.27
7:00 AM W intencji Parafian
9:00 AM + Eduardo and his parents
++ Maria Albertina, Humberto and
Francisco Fagundes
10:30 AM + Marianna Puchalska
Nie ma Mszy św. o godz. 12.45
Poniedziałek/Monday – 03.28
7:30 PM Wolna intencja
Środa/Wednesday – 03.30
7:30 PM Wolna intencja
Piątek/Friday – 04.1
7:30 PM + Marek Satko
Sobota/Saturday – 04.2
5:30PM Wolna intencja
Niedziela/Sunday – 04.3
9:00AM In thanksgiving for 55 years
of marriage of Bob & Paddy Botha
10:30AM + Piotr Gardias – Tomasz i Teresa
12:45PM + Jarosław Triska – żona
************

SŁUŻBA LITURGICZNA LEKTORÓW

Sobota, 26 marca
5:30 PM
Niedziela, 27 marca
7.00AM - B. Kempanowska, K.Kozak
9:00AM -V. Alexander, E. Alexander
10.30AM - A. Sulczyńska, K. Kozak
KOLEKTA/COLLECTION:
03/20 - 2, 894 $ II Kol. - $ 1,213
„Bóg zapłać” za każdą ofiarę.
May God reward your generosity.

KAWIARENKA: Dziękujemy Paniom
za przygotowanie i prowadzenie
kawiarenki w ostatnią niedzielę. Dochód
wybiósł $2,453.
Przy wejściu do kościoła wystawiony
jest kalendarz kawiarenek.
Bardzo
prosimy o wpisywanie tam swojego
zgłoszenia. „Bóg zapłać”!

ZMARTWYCHWSTANIE PAŃSKIE
Tak wielu świadków oddało życie za wiarę, i
tak wielu czeka jeszcze na świadectwo nas,
współczesnych chrześcijan. Na świadectwo o
Jezusie, a nie o kolorowym zajączku czy
wiosennych baziach, którymi próbuje
zastąpić się baranka paschalnego.
Zmartwychwstanie dla nas, którzy kroczymy
drogą chrześcijańskiego powołania, to
głoszenie potęgi Boga, który za sprawą
stwórczej mocy słowa i miłości pokonuje
władzę śmierci.
Potęga Boga jest nadzieją i radością.
Potrzeba
więc,
byśmy
powierzyli
Zmartwychwstałemu nasze lęki, problemy,
niepewności.
I
byśmy
w
poranek
wielkanocny wybrali się do grobu – jak Piotr
i Jan – by schylić się i zobaczyć, „ujrzeć i
uwierzyć”. Chrystus, który jest fundamentem
naszej wiary i gwarantem szczęścia
wiecznego,
zmartwychwstał!
Dlatego
radujmy się w Nim i weselmy, Alleluja!
************

RESURRECTION OF THE LORD
Today we celebrate the joyful news that
Christ’s hope is our hope, just as his faith in
God is our faith in God. God our Father has
given us power to enter into newer, better and
happier lives no matter what the forces of
darkness and evil have or will throw at us.
The only thing that stands in the way of
happiness is our pride, our willfulness; our
defiant selves who refuse to surrender control
over our lives and place them in God’s hands.
So, today give yourself all that God wants to
give you by surrendering yourself to his
powerful love. The forces of darkness and
evil will throw themselves at you, but they
cannot prevail.
May Easter’s glory be with each one of you!
**************

O, zaiste błogosławiona noc,
w której się łączy niebo z ziemią,
sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.

