NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 24 MAJ 2015

Refren Psalmu:
Niech stąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Rozważania Niedzielne

Otwarte drzwi
Zesłanie Ducha Świętego nadało nową jakość życiu
pierwszej wspólnoty uczniów. Po śmierci i
zmartwychwstaniu Chrystusa żyli oni w niepewności i
lęku. Drzwi pomieszczenia, gdzie przebywali, były
zamknięte z obawy przed otoczeniem. Jezus, który do
nich przychodzi, zaczyna od przekazania im znaku
pokoju. Odblokowuje tym samym ich serca na
przyjęcie darów, które zostaną na nich wylane przez
Ducha Świętego. W ich życiu następuje teraz przełom.
Stają się mocni i odważni. Drzwi pomieszczeń, w
których się modlą, pozostaną już na zawsze otwarte, a
apostołowie pójdą w świat, aby odważnie głosić
Ewangelię.
Duchu Święty, przyjdź i napełnij mnie swoją
przemieniającą łaską. Uzdrów moje zalęknione serce i
uczyń mnie odważnym w wyznawaniu Ciebie.

Ogłoszenia parafialne
1. Ponawiamy zachętę do włączania się małżeństw
naszej parafii do „Kościoła Domowego” celem
ożywienia naszej wiary i wzmocnienia więzi
małżeńskich i rodzinnych. Kontakt telefoniczny:
Robert i Danuta Hołówko, 416-788-9878

Your gift to God and our Parish
May 17, 2015
Sunday Offerings:
Renovation:

$ 1,065
$ 1,600

„Święci Kościoła”

Świętego Filipa Nereusza, Kapłana
26 maja
Filip urodził się we Florencji w roku 1515. Udał się
do Rzymu i tam prowadził życie pobożne, oddane
młodzieży, chorym i ubogim; dla opieki nad nimi
założył stowarzyszenie. Wyświęcony na kapłana
założył w roku 1551 Oratorium; jego członkowie
oddawali się pobożnym czytaniom, pielęgnowali
śpiew i zajmowali się dziełami miłosierdzia. Św.
Filip
odznaczał
się
miłością
bliźniego,
ewangeliczną prostotą i radosną służbą Bogu.
Zmarł w roku 1595.


Świętej Urszuli Ledóchowskiej, Dziewicy
29 maja
Św. Urszula, w świecie Julia Maria Ledóchowska,
urodziła się w roku 1865 w gorliwej katolickiej
rodzinie. W 21 roku życia wstąpiła do klasztoru
Sióstr Urszulanek w Krakowie. W roku 1907
została skierowana do pracy nad młodzieżą w
krajach północnych. W roku 1920 wróciła do Polski
i założyła Zgromadzenie Sióstr Urszulanek Serca
Jezusa Konającego, które oddaje się głównie pracy
wychowawczej. W całym życiu odznaczała się
apostolską gorliwością i pogodą ducha. Zmarła w
Rzymie 29 maja 1939 roku.

PENTECOST SUNDAY, MAY 24, 2015
Psalm Refrain:
Lord, send forth your Spirit, and renew the face of the earth
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
The season of Easter concludes with today's
celebration, the feast of Pentecost. On Pentecost
we celebrate the descent of the Holy Spirit upon
the apostles gathered in the upper room in
Jerusalem; this event marks the beginning of the
Church. The story of Pentecost is found in the Acts
of the Apostles, today's first reading. The account
in today's Gospel, John 20:19-23, also recounts
how Jesus gave the gift of the Holy Spirit to his
disciples. Yet the event in John's Gospel takes
place on Easter Sunday. There is no need to try to
reconcile these two accounts. It is to we know that
after his death, Jesus fulfilled his promise to send
to his disciples a helper, an Advocate, who would
enable them to be his witnesses throughout the
world.
In the context of the feast of Pentecost, John
20:19-23 reminds us about the integral connection
between the gifts of peace and forgiveness and the
action of the Holy Spirit. Jesus greets his disciples
with the gift of peace. Jesus then commissions his
disciples to continue the work that he has begun:
“As the Father has sent me, so I send you.” He
breathes the Holy Spirit upon the disciples and
sends them to continue his work of reconciliation
through the forgiveness of sins. Jesus' act of
breathing the Holy Spirit upon the apostles mirrors
God's act of breathing life into Adam. In fact, both
the Greek and Hebrew words for “spirit” can also
be translated as “breath.” This Gospel reminds us
that the Church is called to be a reconciling
presence in the world. The reconciling presence of
Christ is celebrated in the Church's sacramental
life. In the Sacrament of Baptism, we are cleansed
of sin and become a new creation in Christ. In the
Sacrament of Penance, the Church celebrates the
mercy of God through the forgiveness of sins. This
reconciling presence is also to be a way of life for
Christians. In situations of conflict, we are to be
agents of peace and harmony among people.



























Sunday, May 24, 2015
9:00 am
For † Mike Romano – Requested by Mary &
Victor Cameira
11:00 am
Za † Viktora Stojanowskiego – Od Rodziny
O Boże błogosławieństwo dla Siostrzenicy
Joanny - Od Cioci
Za † Maryanny i Józefa Piwnickich – Od Córki z
Rodziną
Za † Joannę i Aleksandra Rychlickich – Od Córki
Hanny
Monday, May 25, 2015
7:00 pm
O łaskę zdrowia dla Jerzego i Alicji
W pewnej intencji
Tuesday, May 26, 2015
7:00 pm
O łaskę zdrowia dla Jerzego i Alicji
Wednesday, May 27, 2015
7:00 pm
O łaskę zdrowia dla Jerzego i Alicji
Thursday, May 28, 2015
7:00 pm
O łaskę zdrowia dla Jerzego i Alicji
Friday, May 29, 2015
7:00 pm
O łaskę zdrowia dla Jerzego i Alicji
Za † Krystynę Strzyżewską – Od Dzieci
Saturday, May 30, 2015
9:00 am
O łaskę zdrowia dla Jerzego i Alicji
Sunday, May 31, 2015
9:00 am – Wolna
11:00 am
I KOMUNIA ŚW; Intencja za Dzieci, które
przystępują do I-szej Komunii Świętej
Za † Rodziców: Stanisława i Czesławę Kolimaga
– Od córki z Rodziną
Za † Eugeniusza Święs – Od Syna z Rodziną
W intencji żyjących i zmarłych z Rodziny
Matusiewicz

