VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 1 MAJA 2016

Refren Psalmu:
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże
Rozważania Niedzielne

Pożegnanie
Jezus żegna się z uczniami i przygotowuje ich do
swojego odejścia. Mówi już nie tyle o śmierci, co o
powrocie do Ojca. Ale uczniowie nie pozostaną
sami. Zapowiada podwójną formę swej obecności.
Po pierwsze, ten, kto będzie zachowywał naukę
Jezusa, stanie się mieszkaniem Ojca i Syna. Już
nie namiot albo świątynia, lecz serce wierzącego
ma stać się swoistym tabernakulum. Po drugie,
odejście Jezusa jest warunkiem posłania, a także
poznania
Ducha
Świętego.
Posłanie
Wspomożyciela sprawi, że człowiek wierzący stanie
się tym umiłowanym mieszkaniem Trójcy. Będzie on
też uczestnikiem prawdziwego i pełnego pokoju
oraz radości.
Jezu, Twoje słowo jest kluczem, dzięki któremu
otwieram drzwi mojego serca i mogę uczynić z
niego tabernakulum dla Ciebie i Ojca, i Ducha.
Przyjdź z darem pokoju i zamieszkaj we mnie.

Your gift to God and our Parish
April 24, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 420

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

Dzisiejsza
niedziela
jest
Światowym
Międzynarodowego Dniem Pracowników. W tym dniu
rozważamy wartość ludzkiej pracy i jej godność. Wszyscy
chrześcijanie są wezwani do odpowiedzialnej pracy i
szacunku dla niej, gdyż została ona zadana wszystkim
ludziom przez Boga Stwórcę. Patronem wszystkich ludzi
pracujących jest Św. Józef.
Święty Józef był mężem Maryi. Jego postać znamy z
przekazów Ewangelii. Czcimy go dwukrotnie w ciągu roku:
19 marca - jako Oblubieńca Matki Bożej, a dzisiaj - jako
wzór i patrona ludzi pracujących. 1 maja 1955 roku
zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników
Włoskich papież Pius XII proklamował ten dzień świętem
Józefa rzemieślnika, nadając w ten sposób religijne
znaczenie świeckiemu, obchodzonemu na całym świecie od
1892 r., świętu pracy. Odtąd tego dnia także Kościół
akcentuje szczególną godność i znaczenie pracy. To
wspomnienie jest wyrazem zrozumienia i poszanowania jej
roli w duchowym rozwoju człowieka, a także okazją do
złożenia hołdu tym jej wartościom, które pozwalają stosunki
między ludźmi ją wykonującymi oprzeć na zasadach pokoju
społecznego, dalekich od niezgody, gwałtu i nienawiści.
Całe swoje życie św. Józef spędził jako rękodzielnik i
wyrobnik w ciężkiej zarobkowej pracy. Ewangelie określają
go mianem tektōn (łac. faber), przez co rozumiano
wyrobnika - rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych,
przedmiotów drewnianych itp. Były to więc prace związane
z budownictwem, z robotą w drewnie i w żelazie. Józef
wykonywał je na zamówienie i w ten sposób utrzymywał
Najświętszą Rodzinę. Ta właśnie praca stała się
równocześnie dla niego źródłem uświęcenia. Był mistykiem
nie przez kontemplację, przez uczynki pokutne czy przez
dzieła miłosierdzia, ale właśnie przez codzienną pracę.
Praca go uświęciła, gdyż wykonywał ją rzetelnie, wypełniał
ją cicho i pokornie jako zleconą sobie od Boga misję na
ziemi. Spełniał ją zapatrzony w Jezusa i Maryję. Dla nich
żył, dla nich się trudził, dla nich był gotów do najwyższych
ofiar.
Taki
powinien
być
styl
pracy
każdego
chrześcijańskiego pracownika. Praca ma go uświęcać, ma
być źródłem gromadzenia zasług dla nieba, podobnie jak to
było w życiu św. Józefa.

6th SUNDAY OF EASTER, MAY 1, 2016

Psalm Refrain:
Let the peoples praise you, O God; let all the peoples praise you.
Reflection .....
This portion of John's Gospel comes near the
end of the first of four chapters that make up Jesus' long
farewell discourse at the Last Supper. This section of
chapter 14 actually sums up the themes of the opening
of the discourse: the Christian's life is not shaped by
Jesus' absence but by God's abiding presence; God's
presence overcomes anxiety about God's absence; and
the present holds in it the seeds of a fresh future shaped
by love, not fear.
These verses also contain a glimpse of some of
the other themes of the farewell discourse: Jesus'
relationship with the Father and the disciples'
relationship to Jesus connect the disciples to the Father
as well. Jesus promises to send an Advocate or
intercessor who will remind the disciples of everything
that Jesus taught them and bring them peace.
Jesus is preparing his disciples in advance for
his absence so that they will continue to believe in him
and not feel all alone after his return to the Father. After
the initial excitement of his Easter appearances, Jesus
will remain with his followers in a very different way
throughout the centuries.
As our celebration of the Easter season is
coming to an end, the liturgy reminds us that Jesus
remains with us through the Holy Spirit, who teaches us
everything we need to know, reminds us of all that
Jesus taught, and brings us peace.
On Thursday May 5, 2016, on the Solemnity of the Ascension
of the Lord, we will be celebrating Tridentine Mass (in Latin) at
7:00 pm. The Mass is referred to as Solemn High Mass or
simply High Mass, and is celebrated by a priest with a deacon
and a subdeacon, requiring most of the parts of the Mass to
be sung. Our Parish Gregorian choir is going to sing all parts
of this Mass. All are welcome to attend.

Working wonders for the elderly...
Elva is a client in her late 70’s who spent her life overcoming the
challenges of Spine Bifida. Last year, the Society of Sharing
matched Elva with a friendly visitor, Adam a young university
student, with whom she can converse with as though there were
no age difference. Adam is seen as an encouraging and familiar
friend and someone to share ideas with as well as assist her with
her cell phone, computer and printer. Because of Adam, Elva’s
world has opened up and she is now reconnected to her
community, giving her a renewed sense of meaning and purpose.
This year, our support for ShareLife will help to expand this
volunteer model into the Peel Region to assist seniors in this area.
Last year ShareLife-supported agencies provided outreach
programs that met the needs of over 2,200 seniors. This year, with
your support, we can do more to help the elderly within our
archdiocese.
Next ShareLife Sunday is May 29, 2016
Please give generously. You can work wonders!

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc maj:
„O Boże błogosławieństwo dla Polski i narodu
polskiego”
























Sunday, May 1, 2016
9:00 am
In thanksgiving for the graces received and continuous
blessings for Elizabeth and Lucas Cescon and family –
L.B. Bożek
11:00 am
Za † Stanisława i Czesławę Kolimaga i zmarłych z tej
rodziny – Od rodziny Bałdyga
Za † Józefa Witiuk – od Janiny Załuga i Charles
Farquharson
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Jenny
Wisnicki – Od koleżanki Genie Sawula
Monday, May 2, 2016
7:00 pm
Dziękczynna z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej dla Anny i Krzysztofa w rocznicę ślubu
Tuesday, May 3, 2016
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże i pomoc w pomyślnym
rozwiązaniu spraw urzędowych – prosi Antonina
Wednesday, May 4, 2016
7:00 pm
O zgodę w małżeństwie i powrót do wspólnego pożycia dla
Urszuli i Piotra – Od Anny
Thursday, May 5, 2016 (Latin)
7:00 pm
O szczęśliwą podróż do Ziemi Świętej
Friday, May 6, 2016
7:00 pm
Za † Wiolettę Bielicką
Saturday, May 7, 2016
9:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Polski i narodu polskiego –
Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, May 8, 2016
9:00 am
Za † Jerzego Bartnickiego – Od rodziny Antkowskich
11:00 am
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stasi i całej
rodziny – Od Marii
Za † Helenę Marię
Za † Stanisława Gąsowskiego w 17 rocznicę śmierci –
prosi żona Helena Gąsowska z rodziną

