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Refren Psalmu:
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Rozważania Niedzielne

„Święci Kościoła”

Być dla innych
Świętego Justyna, Męczennika
1 czerwca

Uczniowie zostali przez Jezusa posłani, aby szli i
głosząc Ewangelię, pozyskiwali kolejnych uczniów. To
polecenie rozciąga się także na każdego z nas. Jeśli
doświadczyliśmy w naszym życiu miłości Chrystusa, to
nie powinniśmy jej zatrzymywać wyłącznie dla siebie.
Jesteśmy zaproszeni, aby się nią dzielić. Bóg, widząc
naszą otwartość wobec innych, będzie nam udzielał
wielu duchowych darów, tzw. charyzmatów. Zawsze
jednak mają one służyć budowaniu wspólnoty
Kościoła. Każda postawa egoistyczna stoi w
sprzeczności z Ewangelią. Miłość Boga i bliźniego jest
zaproszeniem do wyjścia.

Justyn, filozof i męczennik, urodził się w
początkach II wojny w Nablus w Samarii, w
rodzinie pogańskiej. Po nawróceniu się na
chrześcijaństwo napisał wiele dzieł w obronie
wiary. Zachowały się dwie Apologie i Dialog z
Tryfonem. W Rzymie odbywał publiczne dysputy.
Poniósł śmierć męczeńską z towarzyszami około
roku 165 za cesarza Marka Aureliusza.

Jezu, Ty posyłasz uczniów, aby szli i głosili Ewangelię,
będąc jej świadkami wobec ludzi. Uczyń moje serce
otwartym, abym przyjął te dary, którymi mnie
obdarzyłeś, i bym potrafił dzielić się nimi z innymi.

Świętego Bonifacego, Biskupa i
Męczennika
5 czerwca

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
2. Zapraszmy Małżeństwa Sakramentalne na
rekolekcje
Domowego Kościoła - Lectio Divina
(Modlitwa Słowem Bożym), które odbędą się 3-5
Lipca 2015. Rekolekcje poprowadzi Ks. Arkadiusz
Szczepanik, który przyjedzie do nas z Polski.
Modlitwa Słowem Bożym jest bardzo ważna w
rozwoju duchowym.
Prosimy zgłaszać zapisy pod numerem telefonu
416-788-9878 Robert
3. Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w
uroczystości Bożego Ciała w niedzielę 7 czerwca
2015 o godzinie 11:00 am.



Bonifacy urodził się około roku 673 w Anglii.
Wstąpił do klasztoru benedyktyńskiego w Exeter.
W roku 719 udał sie na misje do Germanii. W roku
722 papież Grzegorz II udzielił mu święceń
biskupich, w roku 732 został arcybiskupem, a w
roku 738 legatem papieskim na całe Niemcy. Głosił
Ewangelię, zakładał diecezje i klasztory, zwoływał
synody. Mając 80 lat udał się ponownie na misję
do Fryzji i w Dokkum został zamordowany wraz z
52 towarzyszami w sam dzień Zielonych Świąt, 5
czerwca 754 roku. Ciało spoczywa w Fuldzie.

Your gift to God and our Parish
May 24, 2015
Sunday Offerings:

$ 1,425

THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY SUNDAY, MAY 31, 2015
Psalm Refrain:
Blessed the people the Lord has chosen as his heritage

Reflection .....
This week we return to the liturgical season of
Ordinary Time. This Sunday and next Sunday,
however, are designated as solemnities, special
days that call our attention to the central mysteries
of our faith. Today, on the first Sunday after
Pentecost, we celebrate the Solemnity of the Most
Holy Trinity. This feast invites us to consider what
we believe about God, who has revealed himself to
us in the Trinity, one God in three Persons.The
Gospel for this Solemnity is taken from the Gospel
of Matthew. In its conclusion, Matthew's Gospel
quickly moves from the disciples' discovery of
Jesus' empty tomb and Jesus' appearance to Mary
Magdalene and the other Mary to the commission
that Jesus gives to his disciples in today's Gospel.
The final commission, as this part of Matthew's
Gospel is sometimes called, is given on the
mountaintop. Throughout Scripture, many of the
most important events happen on a mountaintop,
and Matthew used this motif often. Peter, James,
and John saw Jesus transfigured on the
mountaintop, and Jesus taught the crowds from
the mountaintop in the Sermon on the Mount.In
today's Gospel, the eleven disciples go the
mountaintop in Galilee, as Jesus had instructed
them through Mary Magdalene and the other Mary.
They see Jesus, and they worship and doubt at the
same time. Jesus approaches them and
commissions them to baptize and teach. It is a task
for which Jesus had previously prepared his
disciples; recall that Jesus had already sent the
twelve apostles to preach the Kingdom of God and
to heal. Yet earlier, the Twelve were sent only to
the House of Israel; in this final commission, the
eleven are told to go to all nations. The mission of
Jesus is now to be taken to all people, and the task
is to baptize and to teach.
Jesus commissions his disciples to baptize in the
name of the Trinity; this is one of the clearest
attestations for Baptism in the name of the Holy
Trinity found in Scripture.

Other New Testament references to Baptism
describe it as being celebrated in the name of
Jesus. As we read this Gospel on the Solemnity of
the Most Holy Trinity, we are reminded that this
central mystery of faith is meant to be lived. As
baptized Christians, we share in the life of the
blessed Trinity and seek to invite others to share in
God's love.
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Sunday, May 31, 2015
9:00 am
For God’s graces for Tony & Angela – From
Parents
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
Wednesday, June 3, 2015
7:00 pm
Za † Marka Suchowskiego – Od Żony
First Friday, June 5, 2015
7:00 pm
Za † Norberta – Od Mamy
First Saturday, June 6, 2015
9:00 am
O dary Ducha św. dla dzieci i młodzieży oraz
łaskę wiary – Od Rodziny Żywego Różańca
9:30 am – 6:00 pm Adoracja
Sunday, June 7, 2015
9:00 am – Wolna
11:00 am
Za † Rodziców Janinę i Antoniego – Od Córki
Krystyny
Za † Danutę i Stefana Nieżorawski – Od Brata z
Rodziną
Za † Leokadię Kszyszkowską – Od Rodziny
Osieckich
O łaskę zdrowia dla Krysi – Od Przyjaciół

