8 kwietnia 2018 / April 8th, 2018
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Sobota, 7 kwietnia / April 7
6:00 PM – dantis
Niedziela, 8 kwietnia / April 8
9:00 AM – Carolyn, Ted Apodoca

LEKTORZY
8 kwietnia – H. Adamski, K. Podskarbi
15 kwietnia – dzieci
22 kwietnia –K. Krozel, M. Kowalewski
LECTORS:
April 8 – M. Ciaston
April 15- R. Zamecki
April 22 – E. Wysocki

11:00 AM ++ ofiary katastrofy pod Smoleńskiem
3:00 PM – Healy’s Family
Poniedziałek, 9 kwietnia / April 9
8:00 AM – dantis
Wtorek, 10 kwietnia / April 10
8:00 AM - dantis
Środa, 11 kwietnia / April 11
8:00 AM - dantis
Czwartek, 12 kwietnia / April 12
8:00 PM - dantis
Piątek, 13 kwietnia / April 13
7:00 PM – dantis
Sobota, 14 kwietnia / April 14
6:00 PM – dantis
Niedziela, 15 kwietnia / April 15
9:00 AM - dantis
11:00 AM + Mark Treder

OFIARY NA PARAFIĘ / STEWARDSHIP:
Niedziela, 1kwietnia / Sunday, April 1st
I składka / 1st collection $6,128.00 (85 kopert /
envelopes)
II składka na KUL / 2nd collection for Catholic
University of Lublin (Poland) $800.00
Święconka / blessing of baskets $2,138.00
Wielki Piątek, składka na Ziemię Świętą / Good
Friday collection for the Holy Land $710.00
Świece / Votive candles $289.00
Dzisiejsza druga składka jest na Diocesan
Services Fund.
W przyszłą niedzielę, 15 kwietnia
– druga
składka będzie na fundusz budowlany.
Today’s second collection is for Diocesan
Services Fund.
Next Sunday, April 15th, the second collection
will be for a building fund.

MODLITWA KS. PIOTRA SKARGI ZA OJCZYZNĘ
Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej
naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze
wierna,
chwałę przynosiła Imieniowi Twemu
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące,
by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen
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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
Dzisiaj, 8 kwietnia Kościół obchodzi Niedzielę
Miłosierdzia Bożego, którą ustanowił św. Papież
Jan Paweł II. O godzinie miłosierdzia, czyli o godz.
3:00 PM zostanie odprawiona Msza św. (po
angielsku). Wcześniej, od godz. 1:30 PM możliwość
przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania.
Dla Jego bolesnej męki – miej miłosierdzie dla
nas i całego świata!

DIVINE MERCY SUNDAY
Today, April 8th, the Church celebrates the Sunday
of Divine Mercy, established by Saint Pope John
Paul II. At the hour of mercy, which is at 3:00 PM,
Holy Mass will be celebrated (in English). Earlier,
from 1:30 PM, the sacrament of penance and
reconciliation will be available. For the sake of His
sorrowful Passion, have mercy on us and on the
whole world.

VIII
ROCZNICA
KATASTROFY
POD
SMOLEŃSKIEM
Podczas dzisiejszej Mszy św. polecamy Bogu ofiary
katastrofy pod Smoleńskiem z 10 kwietnia 2010.
„Teoretyczne państwo” (wyrażenie Bartłomieja
Sienkiewicza,
byłego
Ministra
Spraw
Wewnętrznych), jakim była wówczas Polska nie
potrafiła zapewnić elementarnego bezpieczeństwa
najważniejszym osobom w państwie, w tym jego
Prezydentowi. Ich pamięć i dobre imię zostały
wielokrotnie zbezczeszczone nawet przez wysokich
rangą polityków. W modlitwie naszej chcemy prosić
Boga o miłosierdzie dla nich w związku z nagłą i
niespodziewaną śmiercią. Prosimy także o utulenie
w bólu ich najbliższych, którym zadawano
niezliczone cierpienia. Ojczyzno ma, tyle razy we
krwi skąpana. Ach, jak wielka dziś Twoja rana.
Ach, jak długo cierpienie Twe trwa.

8th ANNIVERSARY OF THE CRASH OF the
POLISH AIR FORCE NEAR SMOLENSK (RUSSIA)
During today's Mass at 11:00 AM we commemorate
the victims of the catastrophe at Smolensk on April
10th, 2010. "The theoretical state" (an expression by
Bartłomiej Sienkiewicz, former Minister of the
Interior), through which Poland was then unable to
provide elementary security to the most important
people in the state, including its President. Their
memory and good name have been repeatedly
desecrated even by high-ranking politicians. In our
prayers, we want to ask God for mercy for them in
connection with their sudden and unexpected death.
We also ask for comfort for their loved ones, who
were inflicted with innumerable sufferings.
Homeland of mine, bathed in blood so many
times. Oh, so large your wound is today. For
such a long time you have been enduring this
agony. (Karol Dąbrowski).

UROCZYSTOŚĆ ZWIASTOWANIA PAŃSKIEGO
W tym roku uroczystość Zwiastowania Pańskiego, która
jest obchodzona 25 marca, a więc na 9 miesięcy przed
Bożym Narodzeniem, została przeniesiona na 9
kwietnia, a więc jutro. Dla katolików jest to dzień
modlitw o ochronę życia poczętego (dzień świętości
życia).

THE ANUNCIATION OF THE LORD
This year the solemnity of the Annunciation, which is
th
celebrated on March 25 , 9 months before Christmas,
th
was moved to April 9 . For Catholics, it is a day of
prayer for the protection of conceived life (the day of
the sanctity of life).

DUSZPASTERSTWO DZIECI
Po miesięcznej przerwie wracamy do stałych punktów
duszpasterstwa dzieci. Za tydzień, 15 kwietnia będzie
kazanie dla dzieci oraz katecheza dla dzieci, które już
przyjęły I Komunię św.

PASTORAL OF CHILDREN
After a one-month break, we return to the fixed points of
th
pastoral care of children. In a week, April 15 , there will
be a homily for children and catechesis for children who
have already received First Communion.

ZANOTUJ W KALENDARZU
Odnotujmy w kalendarzach i włączmy się promocję
naszych najbliższych imprez: 3 maja, godz. 7:00 PM
(w kościele) - koncert Dancewicz-Doucet Duo,
Seeking Freedom – Music of Independence. 4-6
maja – Polski Festiwal. Materiały reklamowe są
dostępne w kościele.

MARK IN YOUR CALENDAR
Let's note in the calendars and start promoting our
most important events: May 3rd, at 7:00 PM (in the
church) - Dancewicz-Doucet Duo concert,
Seeking Freedom - Music of Independence. May
4th – 6th - Polish Festival. Advertising materials
are available in the church.

RADA FINANSOWA
Następujące osoby zostały poproszone o pracę w radzie
finansowej naszej parafii: Maryann Ciaston, Joanna
Marzec, Dominik Rudnicki i Marek Wach. Nowa rada
najpierw odbierze instrukcje z archidiecezji na temat
zadań i funkcjonowania rady a potem rozpocznie pracę
dla naszej Wspólnoty. Dziękujemy!

FINANCIAL COUNCIL
The following persons were asked to work in the financial
council of our parish: Maryann Ciaston, Joanna Marzec,
Dominik Rudnicki and Marek Wach. The new council
will first receive instructions from the archdiocese about
the tasks and functioning of the council and then start
working for our community. Thank you very much!
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