May 13th, 2018 – The Ascension of the Lord

Mass Intentions:

Sunday, May 13th, 2018
Happy Mother’s Day

Monday – May 14 – St. Matthias, Apostle
– Św. Mateusza, Apostoła
8:00 A.M. (E) – Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo

Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i całej rodziny
Tuesday – May 15
8:00 A.M. (E) Novena to Our Lady of Perpetual Help

†† Adam, Anna Kwaśnik; C. Kwaśnik
†† For the suffering souls in Purgatory; Purgatorians
7:00 P.M. (P) Nabożeństwo Majowe
Wednesday – May 16
8:00 A.M. (P) Nowenna do MB Nieustającej Pomocy

- W pewnej intencji
† Zenon Dąbrowski; rodzice
† Tadeusz Popielec; żona z rodziną
† Jan Dechnik; żona z rodziną
† Elżbieta Kruber; M.E. Skrodzki
† Mieczysław Magdziak; Z.E. Zaprucki
†† Bronisława, Stan Czarnik; Tilley
†† Stanisław, Marianna Koleśniak; Bogdan z rodziną
†† Zofia, Michał, Stanisław Masłowski; A. Bar
Thursday – May 17
8:00 A.M. (E) – For Parishioners – Za Parafian
7:00 P.M. (P) Nabożeństwo Majowe
Friday – May 18
8:00 A.M. (P) †† Jan, Antonina Wrona

i zmarli z tej rodziny; K.E. Wrona

Sunday Liturgy
Pentecost Sunday –
Zesłanie Ducha Świętego
Saturday – May 19
5:00 P.M. (E) †† Teodor, Stanisława Ofiarski; daughter
Sunday – May 20
8:30 A.M. (P) † Bolesław Taczanowski; córka
10:00 A.M. (E) †† Robert, Jean-Paul Parent & Josette

Ambeau
11:30 A.M. (P-E) – Pierwsza Komunia św.
– First Holy Communion

Marian Devotion in the month of May
in Polish, every Tuesday & Thursday at 7:00 P.M.
♦♦♦

“Thank you…
For standing by me through thick and thin
For not giving up on me when I didn’t win
For your patience when I kept pushing you away
For caring when I said I didn’t need you anyway
I am grateful knowing…
I can count on your strength
Ask for your support,
and know you’ll go to any length
When I lose my way,
You help me get back on track
When in pain Your comfort soothes
and brings me back
I am lucky because…
When I was sad you gave me faith and hope
When I was confused You taught me how to cope
When I felt I could not go on
You carried me long miles
When I did not believe You restored my smiles
Mom, thank you
For your guidance and the faith, you have shown
For giving me a safe place where I have grown
For showing me how to strive
Because of Your love
I will survive”
“Holy God, you compared your own love for your
people to the love of a mother for her children. Look
with kindness on all mothers who have shared in
your creating love by the gift of their children.
Listen to our prayers and bless all our mothers who
have nurtured and sustained us. Glory and praise to
you, loving God, through Jesus Christ our Lord,
who was born of the Virgin Mary, and who reigns
with you in the glory of heaven, for ever and ever.
Amen
Preparation for First Holy Communion
May 15th First General Practice
- 7:30 P.M.
May 17th Second General Practice
- 7:30 P.M.
th
May 19
Confession for children who are
receiving First Communion, their
parents and Godparents
- 9:00 A.M.
May 20th First Communion (P/E)
- 11:30A.M.
May 22-25 Mass in Polish
-7:00 P.M.
WHITE WEEK (Tuesday – Friday)

13 maj 2018 r. – Wniebowstąpienie Pańskie
As we celebrate the Ascension of the Lord…
There was a young woman who had been
diagnosed with a terminal illness and had been
given three months to live. So, as she was getting
her things 'in order,' she contacted her pastor and
had him come to her house to discuss certain
aspects of her final wishes. She told him which
hymns she wanted sung at the service, what
Scriptures she would like read, and what outfit she
wanted to be buried in.
Everything was in order and the pastor was
preparing to leave when the young woman suddenly
remembered something very important to her. There
is one more thing, she said excitedly. “What's that?”
came the pastor's reply. “This is very important” the young woman continued. “I want to be buried
with a fork in my right hand”.
The Pastor stood looking at the young woman,
not knowing quite what to say. “That surprises you,
doesn't it?” the young woman asked. “Well, to be
honest, I'm puzzled by the request” said the Pastor.
The young woman explained. “My grandmother once told me this story, and from that time
on I have always tried to pass along its message to
those I love and those who are in need of
encouragement. In all my years of attending socials
and dinners, I always remember that when the
dishes of the main course were being cleared,
someone would inevitably lean over and say, 'Keep
your fork.' It was my favorite part because I knew
that something better was coming...like chocolate
cake or deep-dish apple pie. Something wonderful,
and with substance! So, I just want people to see me
there in that casket with a fork in my hand and I
want them to wonder - What's with the fork? Then I
want you to tell them: Keep your fork ... the best is
yet to come”.
The Pastor's eyes welled up with tears of joy as
he hugged the young woman good-bye. He knew
this would be one of the last times he would see her
before her death. But he also knew that the young
woman had a better grasp of heaven than he did.
She had a better grasp of what heaven would be like
than many people twice her age, with twice as much
experience and knowledge. She knew that something better was coming.
At the funeral people were walking by the
young woman's casket and they saw the cloak she
was wearing and the fork placed in her right hand.
Over and over, the Pastor heard the question,

“What's with the fork?' And over and over he
smiled. During his message, the pastor told the
people of the conversation he had with the young
woman shortly before she died. He also told them
about the fork and about what it symbolized to her.
He told the people how he could not stop thinking
about the fork and told them that they probably
would not be able to stop thinking about it either.
He was right. So, the next time you reach down
for your fork let it remind you, ever so gently, that
the best is yet to come. Friends are a very rare
jewel, indeed. They make you smile and encourage
you to succeed. Cherish the time you have, and the
memories you share. Being friends with someone is
not an opportunity, but a sweet responsibility. And
just remember... keep your fork! The BEST is yet to
come!
May 14, 2018 –
Fr. Adam’s
th
35 Anniversary of Priesthood

What are my plans to celebrate the 35th Anniversary
of my Priesthood on May 14th? As you know I have
successfully climbed Mt. Kilimanjaro twice. So,
now I want to challenge myself to reach even higher
heights…the Moon!

May 13th, 2018 – The Ascension of the Lord
The Brant Haldimand Norfolk Catholic District
School Board honours one student from each school
at their annual Catholic Student Leadership Awards
evening. Award recipients are being recognized for
living out Catholic virtues at home, in school and in
the community. Congratulations to:
Ania Ciepielewski – St. Peter School
The Most Reverend Gerard Bergie, Bishop of the
Diocese of St. Catharines, presided over this
prestigious event held last Monday, May 7th at St.
John’s College.
The Board would like to express its sincerest
appreciation to the families and parish for their role
in the home-parish-school triad and the continued
support of our Catholic education system.

Przygotowanie dzieci do Pierwszej Komunii św.
Maj 15 - Nabożeństwo Majowe- godz. 7:00 wiecz.
- Pierwsza próba generalna - godz. 7:30 wiecz.
Maj 17 - Nabożeństwo Majowe- godz. 7:00 wiecz.
- Druga próba generalna - godz. 7:30 wiecz.
Maj 19 - Spowiedź św. dla dzieci -godz. 9:00 rano
które w niedzielę przystąpią do I Komunii św.,
ich rodziców oraz chrzestnych.
- Trzecia próba generalna bezpośrednio po
spowiedzi
Maj 20 - Pierwsza Komunia Św.-godz.11:30 rano
(Msza św. w języku polskim i angielskim)
BIAŁY TYDZIEŃ - Maj 22-25
Msza św. z odmówieniem Litanii do Matki Bożej
godz. 7:00 wieczorem.
♦♦♦

Schola Dziecięca „Wesołe Nutki”
Zapraszamy dzieci na próbę w środę 16 maja o
godz. 5:30 wieczorem.
♦♦♦

MIESIĄC MAJ POŚWIĘCONY MARYI!
„Chwalcie łąki umajone”
Nabożeństwa Majowe są odprawiane
w każdy wtorek i czwartek maja
o godz. 7:00 wieczorem. Różaniec wraz z Litanią
do Matki Bożej odmawiają również członkinie
Sodalicji Niewiast Różańcowych w każdą
niedzielę maja o godz. 8:00 rano. Serdecznie
zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy.
„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych!”
May 6th, 2018
5:00pm
8:30am
10:00am
11:30am
Total

Offertory
$ 512.00
$ 615.00
$ 719.10
$ 1,370.00
$ 3,216.10

Pope’s Pastoral Works
$ 95.00
$ 105.00
$ 210.60
$ 105.00
$ 515.60

Renovation

$ 30.00

Thank you for your generous and faithful support!
Niech Pan Bóg w swej łaskawości wynagrodzi waszą
ofiarność.

Ogłoszenia polonijne
Zebranie miesięczne ZPwK Gr. 10-tej przy 126
Albion St. odbędzie się w środę 16 maja o godz.
7:00 wieczorem. Nowi członkowie mile widziani.
♦♦♦

SERDECZNE WYRAZY WSPÓŁCZUCIA
SKŁADAMY RODZINIE I PRZYJACIOŁOM
PO ŚMIERCI ŚP.
FRANCISZKA (FRANK) ROJEK
Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a
światłość wiekuista niechaj mu świeci.
Ważniejsze Wydarzenia Parafialne:
● Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa, Boże Ciało - niedziela 3 czerwca.
Procesja bezpośrednio po Mszy św. o godz. 11:30.
● Piknik Parafialny - niedziela 24 czerwca Msza św. o godz. 12:00 w południe w Parku
Knights of Columbus. Nie będzie Mszy św. o 11:30
w kościele.
♦♦♦

13 maj 2018 r. – Wniebowstąpienie Pańskie
13 MAJ 2018 - DZIEŃ MATKI
Kochane Mamy!
„W dniu Waszego święta prosimy Matkę Bożą, by
zawsze dla Was była wzorem i najlepszą
Opiekunką. Niech Jej macierzyńskie dłonie
ogarniają Was i uczą, jak każdego dnia wychodzić
z uśmiechem naprzeciw niełatwemu życiu i
rozsiewać wokół siebie radość i ciepło oraz
nadzieję i wsparcie innym. Bądźcie zawsze
szczęśliwe, cieszcie się miłością i szacunkiem
Waszych najbliższych. Niech Wasz macierzyński
trud codziennie wynagradza Ten, który będąc
Bogiem, stał się prawdziwym Człowiekiem, a jako
Syn zostawił nam wzór miłości, szacunku i
duchowej jedności ze swoją Matką.”
(„Różaniec”)
Jak narodziły się MAMY?
Podobno w jednym z zakątków raju od rana do
wieczora bawiły sią zawsze dzieci. Kiedy Pan
Bóg, w swej dobroci, postanowił stworzyć świat,
wezwał je wszystkie do siebie i powiedział:
„Trzeba, abyście poszły i rozweseliły całą ziemię.
Co chciałybyście zabrać ze sobą, by wam
przypominało ten raj?
Pierwsza grupa dzieci, ta najodważniejsza,
odpowiedziała natychmiast:
„Chciałybyśmy z raju coś co przypominałoby
nam anielskie śpiewy!”
I Pan Bóg stworzył ptaki.
Inne
dzieci,
po
chwili
zastanowienia,
odpowiedziały:
„Chciałybyśmy
na
pamiątką
coś,
co
przypominałoby nam rajskie kolory!”
I Pan Bóg stworzył kwiaty.
Jeszcze inne poprosiły:
„Chciałybyśmy coś, co przypominałoby nam nieskończoną wielkość nieba!”
I Pan Bóg stworzył morze.
Pozostała jeszcze jedna grupa dzieci, tych
najbardziej nieśmiałych. Opuściły one głowy,
zarumieniły się i z pokorą wyznały:
„My, my prosiłybyśmy o kogoś, kto pomógłby
nam być, kto nauczyłby nas kochać, kogoś, kto
potrafiłby nas zrozumieć i umiał nam zawsze
wybaczać...
Pan Bóg uśmiechnął sią i stworzył Mamy...

Historia powstania Dnia Matki
Wśród wielu uroczystości i świąt, jakie organizuje
się i obchodzi w poszczególnych krajach świata, do
najpiękniejszych i najmilszych, należy Dzień
Matki, obchodzony w czasie wiosennego rozkwitu
przyrody w miesiącu maju.
Myśl zorganizowania uroczystości oddania hołdu
Matkom, zainicjowana została przez Annę Jarvis w
1910 roku, a po raz pierwszy zrealizowana w Chicago i od 1914 roku rozpowszechniona na całym
terytorium Stanów Zjednoczonych. Dzięki
działalności Kół Młodzieży Czerwonego Krzyża,
wspomniana inicjatywa dotarła do Europy po I
wojnie światowej, a do Polski w 1923 r.
Takie wyrazy, jak ustanowienie przez młodzież w
Jugosławii "Funduszu wdzięczności dzieci" na
zapomogi dla matek, jak wzniesienie w maju 1932
r. w węgierskim mieście Peszterszebet pierwszej
na świecie statuły ku czci matki i wiele innych
dzieł sztuki, najwymowniej świadczą o jego
doniosłości i randze, bez względu na to, czy obchodzone jest pod gorącym niebem Afryki, Azji,
czy w zimnej Alasce.
Wokół tej Jedynej, Najdroższej i Najukochańszej
Matki z najgorętszymi uczuciami miłości i
wdzięczności stają, nie tylko młodzi, ale i
pochyleni ze srebrzącymi się głowami Jej dzieci.
Swych uczuć do Matki nie wstydzą się
najbiedniejsi i ci najsławniejsi. Dla wszystkich jest
Ona najlepszą, najbardziej oddaną i kochającą.
Wiązanki majowych kwiatów składane w tym
Dniu naszym Matkom, Mamom, Mateńkom, niech
w naszym imieniu przemówią o naszej pamięci.
Dla tych, którzy utracili Matkę swego życia,
zawsze Jedyną i Najlepszą - niech majowe święto
przywróci pełny Jej obraz z całą głębią uczuć i
wspomnień, tych najtkliwszych i tych najpiękniejszych.
Modlitwa w intencji matek:
Boże, który wybrałeś Niepokalaną
Dziewicę Maryję na Matkę Swego
Syna, błogosław wszystkim matkom, obdarz je
zdrowiem, napełnij pokojem i radością, a po
długim życiu doprowadź je do szczęścia wiecznego.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen
♦♦♦

