ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 15 MAJA 2016

Refren Psalmu:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię

Rozważania Niedzielne

Spotkanie
Przyjście zmartwychwstałego Jezusa do apostołów
przypomina spotkanie eucharystyczne. Najpierw
wchodzi On do wewnątrz i staje pośrodku,
pozdrawiając uczniów słowami: Pokój wam.
Podobnie czyni kapłan na początku Mszy św.
Później wskazuje na siebie, na swoje rany, a więc
objawia się w konkretnych znakach. W ten sposób
daje się poprzez nie poznać. Tak samo my Go
poznajemy w przełamanym Chlebie, który jest Jego
Ciałem. Na koniec Jezus posyła swoich uczniów,
aby w mocy Ducha Świętego objawili światu Bożą
miłość, która jest silniejsza niż ludzki grzech.
Tchnienie zmartwychwstałego Chrystusa na
apostołów wskazuje na nowe stworzenie, czyli na
nowe narodzenie z wody i Ducha (J 3, 5).
Panie, Ty swoim słowem dokonujesz przemiany w
moim sercu, które odradza się do nowego życia.
Niech Duch Święty, który tego dokonał i rozpoczął
dobre działanie, zamieszka w mnie.

Your gift to God and our Parish
May 8, 2016
Sunday Offerings:

$ 1, 445

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

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan
Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i Apostołów
zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym
swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel,
którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od
Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26).
W dniu Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem
Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o
zbawieniu
wszystkim
narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa
dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt
Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich. Dzień
ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co
uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię
tego święta udzielano chrztu katechumenom. W
średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła,
w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i innych kwiatów
symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i
katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek
gołębie: symbol Ducha Świętego.
Kościół
przypomina,
że
Pięćdziesiątnica
jest
wypełnieniem i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch
Święty - Nowe Życie w Chrystusie - był celem całej
działalności Chrystusa. Zgodnie z obietnicą, po
wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy dostęp
do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się
rzeczywistością, posłany zostaje Duch Ojca i Syna, by
prowadził dalej dzieło Jezusa.

PENTECOST SUNDAY, MAY 15, 2016

Psalm Refrain:
Lord, send forth your Spirit, and renew the face of the earth.
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, taken from
the Gospel of John, also recounts how Jesus gave the
gift of the Holy Spirit to his disciples. There is no need to
try to reconcile these two accounts to each other. It is
enough to 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.
We previously heard today's Gospel on the
second Sunday of Easter. At that time, we also heard
the passage that follows, which describes Jesus'
appearance to Thomas. In that context, we were led to
reflect on belief and unbelief.
In the context of the feast of Pentecost, this
reading 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.” As he breathes the Holy
Spirit upon them, Jesus sends his disciples to continue
his work of reconciliation through the forgiveness of
sins.
This Gospel reminds us that the Church is
called to be a reconciling presence in the world. This
reconciling presence of Christ is celebrated in the
Church's sacramental life. In the Sacrament of Baptism,
we are washed clean from sin and become a new
creation in Christ. In the Sacrament of Penance, the
Church celebrates the mercy of God in forgiving 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.
Working wonders for those who need help in our
neighbourhood...
In response to operational challenges and funding cuts, agencies
continue to explore creative ways of working together and reaching
more clients. The first initiative known as “Shared Services”
encourages agencies to share back office functions in the areas of
human resources, financial management and information
technology. The vision for this effort is to strengthen the
collaboration of agencies guided by the philosophy of working for
the common good. Ultimately these administrative and program
efficiencies will lead to enhanced organizational capacity, reducing
overhead and administrative costs for ShareLife supported
agencies.
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 15, 2016
9:00 am
For God’s blessing for the Holger Family
11:00 am
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwą podróż dla
Zofii – Od przyjaciół
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Stasi
Antkowskiej z okazji imenin i urodzin – Od przyjaciół
Za † Kazimierę Musiał – Od rodziny Kościółko
O szczęście w rodzinie Radka
Monday, May 16, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Antoniego
Dobosz
Tuesday, May 17, 2016
7:00 pm - Wolna
Wednesday, May 18, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla Stasi
Antkowskiej z okazji imienin i urodzin – Od przyjaciół
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marysi
Krenic z okazji urodzin
Thursday, May 19, 2016
7:00 pm - Wolna
Friday, May 20, 2016
7:00 pm - Wolna
Saturday, May 21, 2016
9:00 am
Dziękczynna z prośbą o łaskę Bożą i opiekę Matki Bożej dla
Moniki i Darka Sajda w 5 rocznicę ich ślubu
Sunday, May 22, 2016
9:00 am – Sacrament of Confirmation
11:00 am
W intencji przyjmującego I Komunię Mirona, jego rodzeństwa
i całej rodziny
Za † Anielę i Stanisława Kościółek i Stanisławę i Grzegorza
Kroczek – Od rodziny
W niedzielę 22 maja będziemy przeżywać w naszej parafii
dzień I Komunii. Otoczmy przystępujących po raz pierwszy
do Sakramentu Eucharystii naszymi modlitwami.


On Sunday May 22, we will be celebrating the Sacrament of
First Communion in our parish. Let us pray for those
receiving the Holy Eucharist for the first time in their life.

