
THIRD SUNDAY OF EASTER – April 26, 2020            (unedited) 

                           BIBLIJNA NIEDZIELA  
Mon., Apr. 27 -9:30a.m. -+ Stanisław Ciszek  

Tues., Apr. 28 -9:30a.m.- + Jadwigę Mariasz  zam. Kwolek family. 

Wed., Apr. 29 - 9:30a.m.- + Gerry Byrne by Renew Prayer Group. 

Thurs., Apr. 30- Saint Marie of the Incarnation 

           - 9:30a.m.- Thanksgiving of prayers’ answered for Gina Aceti.  

Fri. May 1 - ST. JOSEPH THE WORKER,  

          -3:00p.m. At The Hour of God's Mercy for atonement for our sins   

                             and for the sins of the whole world. 

      - For those affected by the virus, for those who are concerned    

 and for the caregivers: physicians, nurses, all Health Service  

 Workers and for the caregivers who dedicate themselves with  

 great generosity.  

Sat. May 2  -8:30a.m.- za członków i członkinie Kółek Różańcowych.  

 

                        -4:00p.m.- For all Parishioners  

                

FOURTH SUNDAY OF EASTER – World Day of Prayer for Vocations 

   May 03, 2020 

   -9:30a.m. – CWL 

                    - +Genaro & Christine Spina by Franc & Ida Spina. 

                                - + Saverio Pucci by Family.  

   -11:00a.m.- For Our Homeland w dniu Królowej Polski.  

                    Święto Konstutycji 3- go Maja.  

                                 

        FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH. 

1. Celebration of the Resurrection of the Lord reminds us Jesus' words. 

“Behold, I am with you, to the end of the world. Alleluia” He walks with us. He supports us 

and promises us to experience His presence. In every Eucharist Jesus speaks to us. Open your 

heart for Jesus. God raised Jesus to life, and all his disciples are witnesses to that. It is through 

Christ that we have faith in God, who raised Him from the dead. The Risen Lord walks with 

his disciples and talks to them on the road. 

 

2. April 26, OUR LADY OF GOOD COUNSEL. She is a patron of many women’s groups, 

including the Catholic Women’s League of Canada. Let us pray… O Lord, who know that our 

earthly thoughts are fearful and uncertain, grant us, through the intercession of the Blessed 

Virgin Mary, from whom your Son took flesh, a spirit of counsel, and, by teaching us to discern 

Your will, guide us, we pray, in all we do. Through our Lord Jesus Christ, Your Son, who lives 

and reigns with You in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen. 

 Mother of good counsel pray for us. 

 

2. April 30, Saint Marie of the Incarnation. She received the revelations concerning The 

Incarnation; The Secret Heart of Jesus and the Blessed Trinity. She composed a catechism in 

Huron and Algonquin, and a dictionary of French and Algonquin.       

     Let us pray…    

O Lord, our God, who led Blessed Marie of the Incarnation to contemplate the wonder of the 

Trinity and filled Her hart with apostolic zeal, grant that with Her as our intercessor and guide, we 

may live as witnesses to your love, so that those who come to know, love and serve You my 



constantly grow in number. Through our Lord Jesus Christ, Your Son, who lives and reigns with 

You in the unity of the Holy Spirit, one God, for ever and ever. Amen.     

          Saint Marie of the Incarnation pray for us. 

                Holy men and women, blessed of the ages, pray, o pray for us. 

 

3. May 01,Saint Joseph the Worker. This feast was instituted in 1955 by Pope Pius XII. In the 

Gospel, Christ was called “The son of the carpenter” Human labor, no matter how ordinary, can 

be sanctified, which in turn can sanctify oneself and others, making each of the faithful a 

participate in Christ’s work of redemption.    

        Let us pray… 

O God, creator of all things, who laid down for the human race the law of work, graciously grant 

that by the example of Saint Joseph and under His patronage we may complete the works You set 

us to do and attain the rewards You promise. Through our Lord Jesus Christ… 

 Saint Joseph the Worker – pray for us. 

 Saint Joseph, the Principal Patron of Canada – pray for us. 

 Saint Joseph, the model of works – pray for us. 

 Saint Joseph, the Protector of the Church – pray for us.   

 

5. May 1, the episcopate of Italy entrusts their homeland to the protection of the 

Mother of God. The ceremony will take place in the Basilica of Santa Maria del 

Fonte in Caravaggio, in the province of Bergamo in the north of the country.  
 

6. Jesus Christ is the same, yesterday, today and forever. 

                    Brothers and sisters! 

We've been distracted for too long. As believers, we need each other  

because only together, despite being distanced, we are members of His Mystical 

Body - The Church. I intend to visit the streets of the parish and bless your 

homes and families, without entering any house, but blessing you from the 

street. You can decorate the windows of your apartments or homes as a sign 

that you are waiting for the meeting with Jesus. Hang a cross or other sign 

of our faith in the window. (It can be made from paper). I will do it on the 

Sunday of the Good Shepherd, May 3rd, from 1:30 p.m. and visit the streets 

from where you live and at the decorated windows of the apartments, or 

dwelling places, I will stop and bless you with the Most Holy Sacrament, I 

will bless your place of dwelling, Your Families. Please, prepare for this 

extraordinary meeting with Jesus in the Blessed Sacrament. If I were to 

miss anyone, please call during the next week and I will bless Your dwelling 

the next Sunday, May 10th. Call to those who don’t have internet.     

                 Let there be glory and praise and adoration, 

Glory and praise to the Lord. 

   Glory! Let there be glory 

     Yes, to Him glory and praise. (3x) 
 

7.                          Thank You very much for all! 

I want to express my feelings in this time of isolation from my parishioners. From one side, I 

experience a great generosity from my parishioners. I never expected this kind of common 

care from parishioners, who help me in many very generous ways. From another side, I blush, 



because in this difficult time I eat more of so many good things that at any other time in my 

life. I am honoured and I confess that I am afraid the time when this corona-19 virus- 

disappears. Also, many people are and ask How are you? Probably you knew my answer: 

“Like a young god” because I don’t have a responsible word to describe my personal blush, 

when I see Your generous and brotherly care for me. I ask like the Psalmist: Who am I, that 

You care for me in such a responsible way? 

Thank You not only for food but for the phone calls, and for asking me: 

Father, I am going to the store; If you need something tell me now and I  

will get it for You. Sometimes I was speechless when I experience Your  

very natural care. I can profess, that I feel like a member of your family. 

Thank You very much for all and especially Thank You, Lord, who 

formed Your hearts so attentive to the needs of others. May the Lord be with You, and support 

and bless You. May He reward You generously Your responsibility for one another and for me. 

                       Fr. be jay.   

 

8. +Jadwiga Mariasz, (y 93). It is with heavy hearts the family of Jadwiga announces of her 

passing, peacefully, surrounded by the love of her family, on Wednesday, April 15, 2020. 

The life Jadwiga lived was nothing short of extraordinary. Our family has lost an irreplaceable 

treasure. 

She has left us with a legacy of unconditional love, strength, and pride; in her family, her friends 

and in her faith. Her memory is a never ending song in our hearts; of comfort, happiness, and 

well-being. We may sometimes forget the words, but will always remember the tune… 

“Moja droga ja Cię kocham, means that I love you so… 

Moja droga ja Cię kocham, more than you’ll ever know…” 

                         May Jadwiga Rest in the Peace of our Lord. 

 

 SUNDAY’S REFLECTIONS, Year A      

We have listened to St Peter the Apostle. Luke wrote everything about what Jesus did and taught. 

The Apostles did not leave Jerusalem but were gathered in the Cenacle in prayer with the women, 

the Mother of Jesus and His brothers expecting the promise of the Father. In the first sermon Peter 

says three things. First, He makes it clear the behavior of the disciples It is not wine that causes 

them to proclaim the Great works of God in all languages. The gift of tongues and the 

extraordinary enthusiasm with which the Gospel is preached and this “great assembly” is the  

fruit and action of the Holy Spirit and the fulfilment of Joel's prophesy. 

St Peter shows the Holy Spirit as the perpetrator of this conflagrations on Pentecost, St. Peter calls 

his listeners the “men of Judea”.  

Peter seems to be whispering to Israel's ears: “listen, O Israel” Peter says at the dawn of New 

Israel. He says, “You killed Jesus but God has raised Him up. God has overcome death. Listeners 

of this speech know what the apostles speak of. There are those who have seen with their own 

eyes the signs of God made through the hands of Jesus. Perhaps those who have seen healing, eat 

the miraculously bread reproduced by Jesus. Among the listeners of Peter were those who shouted 

“Crucify Him”, “His blood on us and on our sons” Today Peter has the courage to remind them 

that this is the same Jesus that they nailed to the Cross and killed Him with their wicked hands. 

This same Peter stands before the crowd and has the courage to say: “You have killed, here in the 

holy City of Jerusalem, the Divine Man”. Peter has the courage to say that it happened through 

the mysterious plan of God, who did not let death and evil triumph over the resurrection of Jesus 

who is the Lord and the messiah. Peter had the courage to say: “How hard are your hearts to 

believe yet you see the deeds and miracles through the hands of Jesus and yet you do not believe. 

Peter has the courage to see all this that has happened in those days as if through the eyes of God. 

His eyes were no longer tethered and His heart began to flutter. He's already seen the empty grave 



and ate the fish prepared by Jesus on the shores of the Lake of Galilee. “It is the Spirit given from 

God through the Son”- says Peter. This is why a group of disciples barely left the stone house and 

already were fitting Jerusalem with the knowledge Peter has discovered that in His eyes the 

promise to King David had been fulfilled. In his sermon Peter quotes the words in psalm 16 and 

confesses: “You, O Lord, will show me the path of life the fullness of joy in your presence” 

Hope whose fulfillment is already seen in Peter has its origins in the trust placed in the Lord. You 

are my Lord. You are my heritage and my destiny. It's You who hold my fate. The Lord is my 

right hand and i will not weaver. The resurrection of Jesus is God's answer to the passing away of 

death. You Lord will not allow my body to remain in the grave. In these days of trials we will 

enter into the truth of the Resurrection and believe, along with Thomas, we examine with our 

fingers the wounds of Jesus. With Jesus' resurrection God has made him the Lord and Messiah 

that we can rely on. You can build on Him; You can trust Him, he will not leave you in the grave. 

He will not leave your soul in a muddle. 

He will lead you in the path of Life. St Peter's letter is addressed to us because we also have the 

same dilemmas, questions and doubts. Peter says: You have been redeemed through the Precious 

Blood of Christ as the Immaculate and Spotless Lamb. You were redeemed to believe in Him. 

Acclamation before the Gospel is the prayer of the Church: “Lord Jesus, let us understand the 

scriptures, Let our hearts be opened when You speak to us”. On their way from Jerusalem two 

of Jesus' disciples pass by Him but not recognizing Him and fail to understand the mystery of His 

empty grave. Therefore their lack of understanding the Scriptures led them to go to opposite 

direction from Jerusalem to Emmaus. Their eyes being blinded to events and not understanding 

them. But why could they not understand these Paschal events? 

It was as if their hearts were entombed and dulled to the understanding of the meaning of the 

Scriptures. To understand Divine revelation. Their hearts were too blunt to understand that Jesus 

was the Messiah. Therefore joining them Jesus once again taught them, so that they can grasp 

who He really is. As they were enlightened He transformed Himself and the Law and the prophets 

Jesus' life sheds light on the Holy Testament and explains its meaning. He is the living exegesis of 

the Holy Scriptures. “Ignorance of Scriptures is the ignorance of Jesus Christ” - taught St. 

Jerome. 

 

Homily – III SUNDAY OF EASTER, Year A, 2020 

 

Here are two of Jesus disciples on the first day of the week were on their way to a village called 

Emmaus about 16 km away from Jerusalem. The talked with each other about all that had happened 

in those days. While they were discussing all this Jesus Himself approached and walked with them. 

We find this beautiful story in the Gospel of Luke about the meeting of the Risen Jesus with His 

disciples, on the road. St Luke shows us that the Risen Christ is also present in our lives today so 

let us think on how we can meet Him. This story speaks of knowing the Lord Jesus, and is a 

summary of the path that the Evangelist proposes to us as an introduction in the Gospel. “Many 

have already tried to compose a story of the events that happened among us as they were told to us 

by those who were eyewitnesses and servants of the Word, from the beginning, so that we could be 

convinced with absolute certainty of the teachings that were given to us”. The disciples seem to be 

fleeing Jerusalem after their Master’s death. They did not understand what happened, they feel lost 

and want to move away from the place that is associated with failure. They no longer have hope 

and they don’t expect anything more. Even telling women about an empty tomb arouses their terror. 

They want to return to a normal Life. The story does not show if the disciples were afraid of 

persecution. This is about sadness and not about fear of persecution. They told the unrecognized 

Wander about Jesus the Nazarene who was a powerful prophet in word and deed, before God and 

all the people. How the High priests sentenced Him to be crucified and then death. Those who are 

afraid of persecution do not speak in this way; perhaps the disciples are also not terrified of the 



unbelievable account that amazed the disciples. From the text of the Gospel it cannot be concluded 

that the disciples are afraid of the threat of persecution, or an account of the women with an empty 

grave. Inwardly, they could have been tremendously dramatized: their minds were full of unclear 

and uncertain thoughts. They may have not understood the meaning of Jesus’ death. They are 

terrified that they do not understand what happened. Their conversation was very lively when the 

Lord Jesus joins them and asks: “What are you speaking of on your way? What are you 

discussing so vigorously?” The disciples conversation is not a simple conversation, a simple 

exchange of thoughts, but a hot and living joint, reflection, discussion, a searching for a solution. 

On the other hand, they are surprised by the second news about the empty grave. And of this they 

can’t reconcile in their hearts. They believed that Jesus is a prophet… They believed that Jesus is 

the Messiah but not one who was killed and then resurrected. That is why they have this debate and 

try to understand it all. They are so engaged in this discussion that they fail to recognize their Master 

who joins them. They were so engaged in their discussion that their eyes were as if imprisoned so 

that they could or did not recognize Him. Their eyes were darkened. There were many indications 

that Cleophas and His companion were simply returning home and leading a lively discussion of 

what happened in Jerusalem. They might even been shocked or even amazed perhaps with the news 

of the empty grave, hope was rising in their hearts. The fact is that the fear of not understanding the 

Scriptures and their fulfilment led them on a path different from the one that they walked with and 

lived with Jesus, to Jerusalem. “But their eyes were as if imprisoned”. The disciples were not able 

to understand these events themselves. No wonder they were saddened and depressed. Why 

couldn’t they understand these Paschal events? Probably because it was as if hearts were imprisoned 

dulled to comprehend, the range of suffering a shameful trial and a martyr’s death testifying that 

Jesus is the announced Messiah. Jesus repeatedly spoke about The Mystery of His identity. Now 

Jesus joined them and begins again to explain the Scripture, so that we can understand: Who Jesus 

really is? The time we are now experiencing, the corona-virus, the uncertainty, the fears that 

accompany us every day, tells us that we should re-think and meditate on the Scriptures and how 

we should be fulfilling them, so that we can get back on the right path to heavenly Jerusalem.      

 



III NIEDZIELA WIELKANOCNA – BIBLIJNA NIEDZIELA  

      Rozpoczyna Tydzień Narodowego czytania Piśma świętego                             

                                             April 26, 2020 
Mon. -9:30a.m. -+ Stanisław Ciszek  

Tues. -9:30a.m.- + Jadwigę Mariasz  zam. Kwolek family. 

Wed. - 9:30a.m.- + Gerry Byrne by Renew Prayer Group. 

Thurs. - Świętej Marii od Wcielenia 

- 9:30a.m.- Thanksgiving of prayers’ answered for Gina Aceti.  

Fri. - ST. JOSEPH THE WORKER,-Świętego Józefa Robotnika 

-3:00p.m. Godzina Miłosierdzia dla wynagrodzenia za nasze  

                   grzechy i grzechy świata całego. 

             Za dotknietych wirusem, za zatroskanych o nich i ich rodziny,    

             za troszczących się o chorych: Lekarzy, pielęgniarki, i za całą 

 Służbę Zdrowia, za pracowników, za troszczących się o chorych 

 którzy poświęcają siebie samych i pomagają chorym z niezwykłą  

            troską.  

Sat.  -8:30a.m.- za członków i członkinie Kółek Różańcowych.  

 

            -4:00p.m.- Za parafian  

                

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – Światowy Dzień Modlitwy 

       o powołania do życia w rodzinie, a także do życia kapłańskiego,   

                       zakonnego i do życia konsekrowanego 

   May 03, 2020 
 -9:30a.m. – CWL 

                 - +Genaro & Christine Spina by Franc & Ida Spina. 

                            - + Saverio Pucci by Family.  

 -11:00a.m.- Za naszą Ojczyzne- Polske w dniu Królowej Polski.  

          Święto Konstutycji 3- go Maja.  

                                 

                    Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII. 

1.W całej Polsce jest to Niedziela Biblijna pod hasłem: „Poczuj radość Ewangelii...”. Publiczne 

czytanie Ewaangelii Mateusza jest planowane w RODZINACH w Polsce. Ma to nam wszystkim 

przypomnieć prawdę, któ-rą Pan nasz zapowiedział: „Oto Ja jestem z Wami po wszystkie dni aż 

do skończenia.” Jezus idzie z nami. On zawsze jest z nami, wspiera nas i pomaga nam się 

przemieniać, nawracać, gdyż pragnie naszego dobra. W czasie każdej mszy św., Jezus przemawia 

do nas i pozwala nam doświa-dczać swojej obecności. Bóg wskrzesił Jezusa do życia i wszyscy 

ucznio-wie świadczą o tym,  że Bóg wskrzesił Jezusa ze śmierci do życia wiecz- 

nego. Zmartwychwstały Pan jest towarzyszem naszej ludzkiej drogi i roz-mawia z nami w drodze. 

 

2.+JADWIGA MARIASZ z domu Kancelarczyk, córka Jana i Ewy, sios-tra Sabiny Szczuka i 

Czesławy Miśkiewicz w Polsce oraz zmarłej Stanis-ławy Bęben i Marii Ożga, żony Ryszarda. 

Matka dla zmarłej Stasi Mariasz i Krystyny Snider. Babcia dla Christopher, Jennifer i Kathryn. 

Prababcia dla Ryder, Madeline, Easton and Jakub. Ciocia dla Teresy Sówka, John Bęben, Helen 

Labbe, Irene Charbonneau, Roman Ozga, Wandzia Gil and Christine Gioia. Odwiedzałem zmarłą 

przez prawie 12 lat. Przeżywałem Jej ból kiedy zmarł ukochany mąż i córka Stasia. Spowiadałem 



Ją i udzie-liłem Sakramentu Namaszczenia Chorych. Dziś kiedy odprowadziliśmy Jej doczesne 

szczątki na cmentarz otoczmy naszą zmarłą Siostrę Jadwigę modlitwą. Wypraszajmy Jej tę łaskę 

oglądania Boga takim jakim Jest. Niech Jej serce zazna pokoju! Niech Jej oczy po wylanych łzach 

odpo-czną w pokoju! Msza żałobna za spokój Jej duszy będzie odprawiona w późniejszym czasie 

o czym poinformuję, jak będzie to możliwe.  

 

3. Dziś 26 Kwietnia, Wspomnienie NMPanny – Matki Dobrej Rady. 

Ona jest Patronką wielu kobiecych organizacji, w tym Katolickiej Ligi Kobiet w Kanadzie. 

Módlmy się ... O, Panie, który wiesz, że nasze ziem-skie myśli są pełne lęku i niepewności, 

udziel nam, za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny, z której Twój Syn przyjął ciało - 

ducha rady i naucz nas rozumieć, co znaczy: „Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam mój Syn 

powie”. Prowadzi nas, we wszystkim, co czynimy. Przez naszego Pa-na Jezusa Chrystusa, 

Twojego Syna...  

                          Matko dobrej rady, módl się za nami. 

 

4. Kwietnia 30-go jest wspomnienie Święta Maria od Wcielenia. Otrzymała objawienia 

dotyczące Wcielenia, i Najświętszego  Serce Jezusowego oraz Trójcy Świętej. Skomponowała 

katechizm w języku Huron i Algonquin oraz słownik francuskiego i Algonquin. Przez Jej 

wstawiennictwo:  Módlmy się... 

O Panie, nasz Boże, który poprowadziłeś Świętą Marię od Wcielenia, aby kontemplowała 

Tajemnicę Trójcy świetej i napełniłeś Jej serce gorliwością apostolską, spraw, aby wraz z 

Nią jako naszą Orędow-niczką i przewodnikiem mogli żyć jako świadkowie Twojej miłości, 

aby rosła liczba tych, którzy poznają, kochają i służą Tobie. Przez naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, Twojego Syna, który żyje i króluje z Tobą w jedności Ducha Świętego, przez 

wszystkie na wieki wieków. Amen.                    

                 Święta Mario od Wcielenia - módl się za nami. 

                Wszyscy Święci i święte Boże - módlcie się za nami. 

 

5. Maja 01, Świętego Józefa robotnika. To święto zostało ustanowione w 1955 r. Przez papieża 

Piusa XII. W Ewangelii Chrystus został nazwany „Synem cieśli” Ludzka praca, bez względu na 

to, jak zwyczajna, może być uświęcona: Możesz uświęcić siebie i innych, czyniąc każdego z 

wier-nych uczestnikiem dzieła odkupienia Chrystusa.             Módlmy się… 

O, Boże, Stwórco wszystkich rzeczy, który ustanowiłeś dla ludzkości prawo pracy, łaskawie 

udziel za przykład św. Józefa i pod Jego patrona-tem, abyśmy wypełnili dzieła, które nam 

zleciłeś, i osiągneli nagrodę, którą obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa… 

           Święty Józefie Robotniku - módl się za nami. 

           Święty Józefie, Główny patronie Kanady - módl się za nami. 

           Święty Józefie, wzorze pracujących - módl się za nami. 

        Święty Józefie, Opiekunie Kościoła świętego - módl się za nami. 

 

6. Maj 1-go, Włoski Episkopat odda Italię pod opiekę Matki Bożej. Akt oddania Italii będzie 

miał miejsce w Bazylice Sacta Maria del Fonte in Caravaggio, w prowincji Bergamo w 

północnej części ich Ojczyzny. 

 

7. Bracia i Siostry! 



Zbyt długo zostajemy w rozproszeniu. Jako wierzący potrzebujemy siebie wzajemnie, bo tylko 

razem po mimo rozproszenia jesteśmy Członkami Jego Mistycznego Ciała czyli Kościołem. 

Mam zamiar przejechać ulicami na terenie parafii i pobłogosławić Wasze domy, rodziny, nie 

wchodząc do żadnego domu, ale z ulicy błogosławiąc Was. Oknach Waszych mieszkań na znak 

że oczekujecie na spotkanie z Jezusem trzeba udekorować. Powiesić krzyż lub inny znak naszej 

wiary (może być z papieru). Mam zamiar zrobić to w Niedzielę Dobrego Pasterza,  Maj 3, od 

godz 1:30p.m przejechać po ulicach na których mieszkacie i przy przystrojonych oknach 

mieszkań zatrzymam się i pobłogosławię Najświętszym Sakramentem Was, miejsca Waszgo 

zamieszkania, Wasze Rodziny. Proszę, abyście się przygotowali na to nadzwyczajne spotkanie z 

Jezusem w Najświętszym Sakramencie. Jeśli kogoś pominę, to proszę w tygodniu zadzwonić i w 

następną niedzielę udziele Błogosławieństwa. Podzwońcie jedni do drugich.  Niech będzie 

chwała, i cześć, i uwielbienie,                               

                                      Chwała i cześć Jezusowi,   

   Chwała! Niech będzie chwała,  

   Tak! Jemu chwała i cześć. 

8.  Dziękuje Wam wszystkim! 

W tym czasie mojej izolacji od moich parafian, pragnę podzielić się mo-imi myślami. Z jednej 

strony, doświadczam ogromnej troski od moich parafian i to w sposób, którego nawet nie 

potrafię wyrazić i opisać. A z drugiej strony, rumienię się ponieważ w tym trudnym czasie, 

osobiście jem więcej i dużo lepiej, niż w jakim kolwiek czasie wcześniej w moim życiu. Muszę 

się publicznie wyspowiadać, że już się martwię, jak to bę-dzie, kiedy Virus nie będzie nas 

straszył, bo z pewnością będzie mi dużo 

trudniej być samodzielnym... Także dziękuje za telefony i za pytanie: jak się czuję i jak sobie 

radzę? Pewnie znacie moją odpowiedź: Jak młody bóg! Bo nie mam lepszych słów, aby opisać 

i wyrazić moje odczucia, kiedy widzę i doświadczam Waszej braterskiej troski o mnie. Pytam 

sam siebie jak Psalmista: „Kimże ja jestem, Panie, że Ci ludzie tak troszczą się o mnie?” 

Dziękuję nie tylko za dostarczane mi jedzenie, ale i za telefony i za pytanie mi zadawane: 

Father, jadę do sklepu, jeśli coś potrzebujesz, to mi teraz powiedz - to Ci to kupie i dostracze. 

Czasem jestem tak zdumio-ny, że mi brakuje słów... gdy pomyślę o tej Waszej bezinteresownej 

trosce także o mnie. Szczerze wyznaję, iż czuje się członkiem Waszej Rodziny. Dziękuje Wam, 

za takie doświadczenie braterskiej troski. Szczególne dzięki składam Bogu, który uformował 

Wasze serca tak wrażliwe na potrzeby innych, a ja z niej korzystam. Niech Bóg będzie zawsze z 

Wami, niech Was wspiera i błogosławi Wam. Niech On nagrodzi Waszą hojność i troskę jednych 

o drugich i o mnie, Waszego proboszcza. 

   - ks Bogusław. 

 

        Refleksje na III NIEDZIELA WIELKANOCNA, Rok A 

 

Wysłuchaliśmy mowy św. Piotra, apostoła. Łukasz napisał o wszystkim, co Jezus czynił i czego 

nauczał. Stosownie do wskazówek Jezusa, ucznio-wie nie opuszczają Jerozolimy, ale 

zgromadzeni w Wieczerniku trwają na modlitwie z niewiastami, Matką Jezusa i Jego braćmi; 

oczekują obietnicy Ojca. Piotr w pierwszym kazaniu powie o trzech rzeczach. Najpierw wy-jaśni 

zachowanie Apostołów. To nie młode wino jest przyczyna głoszenia  przez nich wielkich dzieł 

Bożych we wszystkich językach rzuca na Apos-tołów podejrzenie. Dar języków i niezwykły 

entuzjazm z jakim dokonuje się głoszenie Ewangelii i to „wielkie zgromadzenie” jest owocem 

działa-nia Ducha Świętego i spełnieniem  proroctwa Joela. Piotr ukazuje Ducha Św. jak sprawcę 



całego tego zamieszania, w dniu Pięćdziesiątnicy.Piotr zwraca się do słuchaczy określeniem 

„Mężowie Judejczycy”. Piotr zdaje się szeptać do uszu Izraela słowa: „Słuchaj Izraelu!” Te 

słowa „Słuchaj Izraelu” Piotr wypowiada w momencie, gdy rodzi się Nowy Izrael. Piotr mówi: 

„Zabiliście Jezusa, ale Bóg wskrzesił Go zmartwych. Bóg poko-nał śmierć. Słuchacze tej 

mowy wiedzą o czym Apostoł mówi. Tam pew-nie są ci, którzy na własne oczy widzieli znaki, 

jakich Bóg dokonywał przez ręce Jezusa. Być może, są ci, którzy widzieli uzdrowienia, jedli 

chleb cudownie rozmnożony i zafascynowani Jezusem chcieli obwołać Go Królem. Pośród 

słuchaczy Piotra są i ci, którzy krzyczeli „Ukrzyżuj Go” „Krew Jego na nas i na syny nasze!”. 

Piotr dziś ma odwagę im to przypomnieć. „Tego Jezus przybiliście rękami bezbożnych i 

zabiliście” Ten sam Piot, teraz staje przed tłumem i ma odwagę powiedzieć, „zabiliście tutaj w 

świętym Mieście Jeruzaelem, Bożego człowieka.” Piotr ma odwagę powiedzieć, że stało się to, 

by wypełnił się tajemniczy plan Boga, który nie pozwolił, by śmierć i zło, zatriumfowały. 

Prawda o tym, że zamordowany i zmartwychwstały Jezus, jest Panem i Mesjaszem. Piotr miał 

odwagę powiedzieć „jak nieskore są wasze serca do wierzenia”, przecież widzieliści, czyny, 

cuda i znaki, które Bóg dokonał przez ręce Jezusa i nie uwierzyliście. Piotr ma odwage spojrzeć 

Bożymi oczyma na to, co się w tych dniach wydarzyło. Jego oczy przestały już być na uwięzi. 

Jego serce już zaczęło pałać. On widział już pusty grób. On jadł rybę pie-czoną przez Jezusa nad 

brzegiem Jeziora Galilejskiego. To Duch dany od Ojca przez Syna, mówi przez Piotra. To 

dlatego gromadka  uczniów, któ-rzy ledwie wyszli z wieczernika, a już napełnili Jerozolimę 

nauką. Piotr odkrył, że jakby w jego oczach spełniła się obietnica dana kiedyś królowi 

Dawidowi. W swoim kazaniu Piotr cytuje słowa ps. 16  i wyznaje: Ty, Panie, ukażesz mi 

ścieżkę życia, pełnie radości przy Tobie. Nadzieja, której spełnienie ogląda już Piotr ma źródło 

w  ufności złożonej w Panu. Ty jesteś Panem moim. Ty jesteś moim dziedzictwem i 

przeznaczeniem. To Ty mój los zabezpieczasz. Pan jest po mojej prawicy i nic mną nie 

zachwieje. Zmartwychwstanie Jezusa jest odpowiedzią Boga na lęk przed śmiercią i 

przemijaniem. Ty, Panie, nie pozwolisz by ciało moje pozostało w grobie. W tych dniach 

próbujemy wejść w prawdę o Zmartwychwstaniu i uwierzyć - z Tomaszem badamy palcem 

Jezusowe rany. Na tym Jesusie, którego Bóg uczynił i Panem i Mesjaszem można się oprzeć. Na 

Nim można budować, Jemu można zaufać. On nie pozwoli, byś pozostał w grobie. On nie 

zostawi duszy twej w szeolu. On ścieżkę życia Ci ukaże. List Piotra jest skierowany do nas. 

Okazuje się, że mamy te same dylema-ty, pytania i wątpliwości. Piotr dopowie: „zostaliście 

wykupnieni... dro-gocenną Krwią Chrystusa jako Baranka niepokalanego i bez skazy.” 

Zostałeś wykupiony by przez Niego uwierzyć.  Aklamacja przed Ewan-gelią jest modlitwą 

Kościoła: „Panie Jezus, daj nam zrozumieć Pisma, niech pała nasze serce, gdy do nas 

mówisz”. I oto dwaj uczniowie Jezu-sa przekazali Nierozpoznanemu Panu, coś więcej niż tylko 

informację; Wraz z wiadomością o pustym grobie w ich serca wstępowała nadzieja. Faktem jest, 

że strach z powodu niezrozumienia Pism i ich wypełnianie, sprowadził ich na drogę przeciwną 

do tej, jaką kroczyli z Jezusem; drogę do Jerozolimy. „ale oczy ich były niejako na uwięźi” 

Uczniowie sami nie byli wstanie zrozumieć tych wydarzeń. Nic więc dziwnego, że byli smutni i 

przygnębieni. Dlaczego nie mogli zrozumieć tych wydarzeń paschal-nych? Bo serca ich były 

jakby na uwięzi, zbyt tępe, żeby zrozumieć sens Pism; żeby zrozumieć Boże Objawienie. Serca 

ich były zbyt tępe, żeby pojąć,  iż Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem. Dlatego przyłączając 

się do nich zaczął im jeszcze raz komentować Księgi, żeby mogli pojąć: Kim naprawdę On jest. 

Pan Jezus przemieniony, niejako ich oświeca, ale oświe -ca także Prawo i Proroków. Życie 

Jezusa rzuca światło na St. Testament i wyjaśnia jego sens. On sam jest żywą egzegezą Swiętych 

Ksiąg. Niezna-jomość Pisma Św. jest nieznajomością Chrystusa - uczył św.Hieronim. 



 

Homilia  na III NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok A, 2020 

 

Oto dwaj uczniowie Jezusa w pierwszy dzień tygodnia, byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 

oddalonej 60 stadiów od Jerozolimy. Rozmawiali oni ze sobą o tym wszystkim, co się w tych 

dniach wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali ze sobą sam Jezus przybliżył się i szedł z 

nimi.  

W Ewangelii Łukasza znajdujemy tę piękną opowieść o spotkaniu Zmart-wychwstałego Jezusa z 

uczniami w drodze. Łukasz pokazuje nam, że Zmartwychwstały Chrystus dzisiaj jest również 

obecny w naszym życiu i pomyślmy, jak możemy Go spotkać. Opowiadanie to mówi o poznania 

Pana Jezusa i jest streszczeniem drogi jaką Ewangelista nam proponuje na wstępie do Ewangelii. 

„Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zda-rzeniach, które się dokonały pośród nas 

tak, jak nam przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i sługami Słowa, 

abyś-my się mogli przekonać, o całkowitej pewności nauk, których ci udzie-lono”. Wydaje 

się, że uczniowie uciekają z Jerozolimy po klęsce swojego Mistrza. Nie rozumieją tego, co się 

wydarzyło, czują się zagubieni i chcą się oddalić od miejsca, które kojarzy się z porażką. Nie 

mają już nadziei, nie oczekują już niczego więcej. Nawet opowiadanie niewiast o pustym grobie 

wzbudza ich przerażenie. Chcą wrócić do normalnego życia. Opowiadanie nie wykazuje, że 

uczniowie obawiają się prześladowań. Jest tu mowa o smutku, ale nie o strachu z powodu 

prześladowań. Oni opowie-dzieli Nierozpoznanemu Wędrowcowi  o Jezusie Nazarejczyku, który 

był prorokiem potężnym w czynie i słowie, wobec Boga i całego ludu. Jak arcykapłani 

przełożeni skazali Go na śmierć i ukrzyżowali. W ten sposób nie mówią ci, którzy się boją prześ-

ladowań; być może uczniowie nie są też przerażeni relacją niewiast, które „zdumiały uczniów” 

Z tekstu Ewangelii nie można wnioskować, że ucz-niowie są przestraszeni groźbą prześladowań; 

albo relacją kobiet o pusty grobie. Mogli oni być wewnętrznie ogromnie wstrząśnięci; w ich 

głowach było pełno myśli nie jasnych i niepewnych. Mogli nie rozumieć znaczenia śmierci 

Jezusa. Są przerażeni tym, że nie rozumieją tego, co się wydarzy-ło. Ich rozmowa była bardzo 

ożywiona, gdy Pan Jezu przyłącza się do nich i pyta: coż to za rozmowy prowadzicie ze sobą w 

drodze? O czym tak żywiołowo dyskutuje-cie? Rozmowa uczniów, to nie jest prosta wymiana 

myśli, ale to żywioło-we, gorące wspólne zastanawianie się, dyskutowanie, szukanie rozwią-

zania. A z drugiej strony są zaskoczeni drugą wiadomością o pustym grobie. I nie umią pogodzić 

tego wszystkiego w swoich sercach. Uwierzyli, że Jezus jest prorokiem... Uwierzyli, że Jezus 

jest Mesjaszem, ale nie takim, który daje się zabić, a potem zmartwychwstaje. Dlatego 

rozprawiają o tym wszystkim i starają się to zrozumieć. Są tak zaanga-żowani w dyskusję, że nie 

rozpoznają swojego Mistrza, który dołącza do nich w drodze. Byli tak zaangażowani w dys-

kusję, że i oczy ich były niejako na uwięzi, tak, że Go nie poznali. Ich oczy były zamroczone. 

Wiele wskazuje na to, że Kleofas i jego towarzysz po prostu wracali do domu prowadząc 

ożywioną dyskusję, nad tym, co wydarzyło się w Jero-zolimie. Mogli być wstrząśnięci, 

zdumieni, a może wraz z wiadomością o pustym grobie w ich serca wstępowała nadzieja. 

Faktem jest, że strach z powodu niezrozumienia Pism i ich wypełnianie, sprowadził ich na drogę 

przeciwną tej, jaką kroczyli przez całe swoje ży-cie z Jezus; drogę do Jerozolimy. „ale oczy ich 

były niejako na uwięźi” Uczniowie sami nie byli wstanie zrozumieć tych wydarzeń. Nic więc 

dziwnego, że byli smutni i przygnębieni.  

 Dlaczego nie mogli zrozumieć tych wydarzeń paschalnych? 

Bo serca ich były jakby na uwięzi, zbyt tempe, żeby pojąć, że pasmo cierpień, haniebny proces i 

męczeńska śmierć, świadczą o tym, że 



Jezus jest zapowiedzianym Mesjaszem. Jezus wielokrotnie mówił o Tajemnicy swojej 

tożsamości. Teraz Jezus przyłączył się do nich i za-czyna jeszcze raz wyjaśniać Pisma, żebyśmy 

mogli pojąć: Kim naprawdę jest Jezus. Czas który przeżywamy, corona-virus, niepewność, 

obawy, które nam co dnia towarzyszą, podpowiadają nam, abyśmy jeszcze raz przemyśleli Pisma 

i jak je wypełniamy, abyśmy mogli wrócić na właś-ciwą drogę do niebieskiego Jeruzalem.   
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April 20, 2020 

 

MEMORANDUM 

 

TO:  Chairpersons and Directors of Education 

- All Catholic District School Boards 

 

CC:  CDSB Communications Departments 

 

FROM: Anne O’Brien, Director of Catholic Education 

 

SUBJECT: Catholic Education Week 2020 – Province-Wide Mass 

 

 

At this time of distance learning, we are pleased to announce that His Eminence, Thomas Cardinal 

Collins will be celebrating the Catholic Education Week Mass scheduled for Wednesday, May 6, 

2020 at 10:00 a.m. EST. All students, families, board staff, trustees, and the broader Catholic 

community are invited to participate "virtually" in this celebration of the Eucharist by clicking on 

the following link at the scheduled time: 

 

https://www.stmichaelscathedral.com/live 

 

We hope that at your respective boards you will be able to share and promote information about this 

special Mass for Catholic Education Week. We are thankful for the support from Cardinal Collins 

and staff at the Archdiocese of Toronto for making this provincial "virtual" event possible. 

 

Thank you. 
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