UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 22 MAJA 2016

Refren Psalmu:
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie
Rozważania Niedzielne

Pełna prawda
To oczywiste, że Duch Prawdy poprowadzi
wierzących ku prawdzie. On przecież nie zna
innego "kierunku". Zaprzeczyłby sobie samemu,
prowadząc uczniów ku czemuś innemu niż prawda.
Może jednak zrodzić się pytanie, jaki wymiar ma
owo pełnej. Przecież to, co objawił Bóg Ojciec w
Starym Testamencie, a następnie Chrystus w
Ewangelii, nie było jakąś półprawdą (jeżeli taka w
ogóle istnieje), jej niedopowiedzeniem, lecz prawdą
par excellence. Ku pełnej prawdzie jest darem dla
wierzących, którzy będą mogli kontemplować
tajemnicę Boga w Trójcy. Po objawieniu Ojca jako
Stwórcy i Władcy świata, a następnie Syna jako
naszego Pana i Zbawiciela, nadejdzie czas
poznania Ducha Świętego - Tej uświęcającej więzi
miłości.
Jezu, dziś z radością wołam: Chwała Ojcu i Tobie, i
Duchowi Świętemu... Ty pozwalasz mi poznać
prawdę, wobec której mój umysł jest za ciasny, a
serce za małe. Wierzę w Ciebie i wielbię Cię.

Your gift to God and our Parish
May 22, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 160
$ 1, 275

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

Uroczystość Najświętszej Trójcy
W pierwszą niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego,
czyli w 56 dzień po Świętach Zmartwychwstania
Pańskiego
obchodzimy
uroczystość
Trójcy
Przenajświętszej. Niedziela ta zamyka w Polsce tzw. cykl
wielkanocny, czyli czas spowiedzi i komunii świętej
wielkanocnej.
Wiara w istnienie trójjedynego Boga jest dogmatem i
jedną z największych tajemnic chrześcijaństwa. Prawda
ta ukazuje, że Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w
trzech osobach. Osoby Boskie mają wspólną naturę
Bożą, wszystkie przymioty i działania, natomiast tym co
je różni jest pochodzenie, gdyż Bóg Ojciec nie pochodzi
od nikogo, Syn Boży pochodzi od Ojca, a Duch Święty
pochodzi przez wspólne tchnienie miłości od Ojca i
Syna.
Na kartach Ewangelii Pan Jezus wiele razy mówi o
swoim Ojcu oraz o Duchu Świętym jako o odrębnych
Osobach Boskich. W trakcie chrztu Jezusa ma miejsce
objawienie całej Trójcy Świętej: Syn Boży stoi w
Jordanie, Bóg Ojciec mówi o umiłowanym Synu,
natomiast Duch Święty pojawia się w postaci gołebicy
(Łk 3,22-23). Przed Wniebowstąpieniem Pan Jezus sam
mówi do Apostołów: „Idźcie i nauczajcie wszystkie
narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha
Świętego” (Mt 28,19). Na innym miejscu znów możemy
przeczytać
znamienne
słowa:
„Gdy
przyjdzie
Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch
Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o
Mnie” (J 15,26).

Ogłoszenie
W najbliższą niedzielę, 29 maja 2016 roku przypada
Niedziela ShareLife.
Bądź hojny. I ty możesz zdziałać cuda!

THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY, MAY 22, 2016

Psalm Refrain:
O Lord, our God, how majestic is your name in all the earth!
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 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 verses of today's Gospel come near
the end of Jesus' long discourse at the Last
Supper. In the early part of this discourse, as we
saw last week on Pentecost, Jesus offers
assurances to the disciples. Even though he must
leave the disciples, he tells them that they will have
a future because of the help he will send them in
the Holy Spirit. In this section he focuses more on
the shape of the future, which will include Jesus'
victory over the world that they will share in. The
disciples of Jesus cannot know the future. They
can only know that, whatever shape the future
takes, they will not have to face it alone. They have
the Spirit of Truth, who will continue to provide the
teaching of Jesus in the future.
Reading this passage on Trinity Sunday
reinforces our understanding of the unity shared by
the members of the Trinity. Although the idea of
one God in three persons remains a mystery, we
have the assurance that, as Jesus and the Father
share all, Jesus and the Spirit share all.

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















Working wonders for those in our community...
“I first came to Rose of Sharon as a pregnant, young mom,
thinking this would never happen to me,” explains Brittany, now
with her five year old son Ethan and one year old daughter
Sarah. At 17, Brittany came to the Rose of Sharon to enroll in
the mother baby programs designed to assist her and her new
family get on their feet. Everything from diapers, food, clothing,
cooking classes, completion of high school education, Ontario
Works application, resume assistance and more was available
to her. Within a year, she was able to use her new-found skills
to adjust to her new life. Brittany thanks ShareLife donors for
their financial support to help them deal with the challenges
they have faced, and learning to grow as a family and enjoy
each other. Last year, over 6,300 young parents received the
care, counselling and educational support they needed to care
for themselves and their new families.

Next Sunday, May 29, 2016 is ShareLife Sunday
Please give generously. You can work wonders!








Sunday, May 22, 2016
9:00 am
For all those receiving the Sacraments of First Holy Communion
and Confirmation today
11:00 am
W intencji przyjmującego I Komunię Mirona Gregorieff, jego braci
Łukasza, Maxima i Cyrila, mamę Agnieszkę i ojca Alexandra,
babcię Dolores, dziadka Wiesława, oraz za † babcię Gienię i †
dziadka Harrego
Za † Anielę i Stanisława Kościółek i Stanisławę i Grzegorza
Kroczek – Od rodziny
Monday, May 23, 2016
7:00 pm - Wolna
Tuesday, May 24, 2016
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla siostrzenicy z rodziną – Od
Marii
Wednesday, May 25, 2016
7:00 pm
O szczęśliwą i bespieczną podróż do Polski i łaski Boże w czasie
pobytu w kraju dla Wioletty Kolas oraz łaskę nawrócenia dla syna
Marka – Od Wiktorii
Thursday, May 26, 2016
7:00 pm
Za † Kazimierza Polkowskiego – Od córki Reginy
Friday, May 27, 2016
7:00 pm - Wolna
Saturday, May 28, 2016
9:00 am
O wszelkie łaski i pomnożenie wiary dla Antoniego, Wiesławy i całej
rodziny
Sunday, May 29, 2016
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Władysławę i Zygmunta Stępień w 5 rocznicę śmierci – Od
córek z rodzinami
Za † Michała i Eleonorę Bugajskich i za Wandę Muskała – Od córek i
rodziny
Za † Józefę Dobrowolską w 3 rocznicę śmierci – Od siostry
Za † Stanisława Ferus – Od żony i syna
W dzisięjszą niedzielę przeżywamy w naszej parafii dzień I
Komunii. Otoczmy przystępujących po raz pierwszy do Sakramentu
Eucharystii naszymi modlitwami.

This Sunday 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 lives.

