VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 21 MAJA 2017

Refren Psalmu:
Niech cała ziemia chwali swego Pana
Rozważania Niedzielne

Miłować Boga
Miłość nie jest abstrakcją, jest konkretem. Ona
przejawia i urzeczywistnia się w czynach. Nie
można kochać kogoś i swoimi czynami zaprzeczać
miłości. Taka wewnętrzna schizofrenia wymaga
uzdrowienia. Nie oznacza to, że nie mogą
przydarzyć się nam potknięcia czy upadki. Ważne
jest jednak, abyśmy dążyli do wprowadzania słowa
w czyn i nie byli jedynie słuchaczami, którzy
oszukują samych siebie (por. Jk 1, 22). Jezus
obiecuje nam Wspomożyciela, Ducha Prawdy, który
będzie pomagał nam na tej drodze wewnętrznego
pojednania. Otwórzmy się na Niego i prośmy Go,
aby każdego dnia na nowo przychodził do nas i nas
prowadził. Duch Święty powinien stać się
oddechem naszego chrześcijańskiego życia.
Duchu Święty, Tobie oddajemy się w całości.
Pomóż nam współpracować z Tobą, abyśmy miłość
do Boga, którą wyznajemy, potwierdzali naszymi
czynami.

Your gift to God and our Parish
May 14, 2017
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 250
$ 1, 240

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

Ogłoszenia/Announcements
W czwartek 25 maja o godzinie 7:00 pm zostanie
odprawiona Msza Św. w nadzwyczajnym rycie
rzymskim (po łacinie) z racji uroczystości
Wniebowstąpienia Pańskiego.
❖
On Thursday May 25 at 7:00 pm, there will be a
Mass celebrated in the Latin Rite on the occasion
of the Feast of the Ascension of the Lord. All are
invited to attend.
❖
Żyj Ewangelią opiekując się starszymi...
„Słowa nie są w stanie wyrazić naszej wdzięczności
wobec Elizabeth oraz Society of Sharing za to, że
nadały nowy sens życia naszej mamie. Przed
rozpoczęciem wizyt mama była przygnębiona i
brakowało jej motywacji. Jednak jej życie zmieniło
się, gdy Elizabeth zaczęła ją odwiedzić. Elizabeth
jest bardzo miłą, energiczną i pełną entuzjazmu
wolontariuszką a jej hobby to malarstwo.
Postanowiła dzielić się swoim talentem z naszą
mamą i zaczęła uczyć ją malować. Stymulacja
intelektualna ogromnie polepszyła mamy zdrowie i
jakość jej życia ponieważ malarstwo ją relaksuje i
pomaga jej się skupić na tym co robi. Jeszcze raz
dziękuję za wasza pomoc.” W ubiegłym roku
agencje wspierane przez ShareLife zaoferowały
programy pomocy ponad 2200 osobom starszym.
Kolejna niedziela ShareLife przypada 4 czerwca
2017.
❖
Are you still hurting from an abortion experience?
Let God show you his love. We can help. Project
Rachel — private and confidential. A weekend
retreat for women whose hearts have been broken
by abortion: June 2-4, 2017. Call 416-629-8264 or
e-mail ProjectRachel@stmarysrefuge.org
“I will not leave you orphans; I will come to you.”
John 14

6th SUNDAY OF EASTER, MAY 21, 2017

Psalm Refrain:
Make a joyful noise to God, all the earth!
Reflection .....
Today’s Gospel is a continuation of last
week’s Gospel: Jesus is speaking to his disciples
at the Last Supper. In today’s reading Jesus offers
encouragement to his disciples, who will soon see
him crucified. He reassures them that even though
he will leave them, he will not abandon them.
Instead he will send them the Advocate, the Holy
Spirit, through whom the disciples will continue to
live in union with Jesus.
Jesus uses the term Advocate to describe
the Holy Spirit, whom the disciples will receive.
Another word used to describe the Holy Spirit is
Paraclete, a legal term meaning “one who offers
defense for another.” Note that Jesus says that he
will send “another Advocate.” Jesus himself is the
first advocate, interceding for his disciples with the
Father.
In today’s reading Jesus contrasts his
impending departure with the permanence of the
gift of the Holy Spirit. Jesus will leave to return to
the Father, but the Holy Spirit will remain with the
disciples.
Through the gift of the Holy Spirit, the
disciples will come to know and appreciate the
unity of the Son and the Father. They will also
understand that they too participate in the
communion between the Father and the Son: “On
that day you will realize that I am in my Father and
you are in me and I in you” (John 14:20).

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc maj:

„O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Ojczyzny Polski i narodu polskiego”
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Today’s reading is one example of the
contrast that John’s Gospel presents between the
community of disciples, to whom God will reveal
himself, and the unbelieving world, which will
remain in darkness. The unbelieving world cannot
accept the “Spirit of truth,” whom the disciples will
receive. Only through the Spirit will God’s
revelation and love be known.
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Sunday, May 21, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
O łaskę Boża i opiekę Matki Bożej dla Janiny Kordas w dniu
urodzin – Od syna
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla całej rodziny –
Od Wiktorii
Za † Jenny Wisnicki – Od Geni Sawula
Za † Wandę Witiuk – Od chóru parafialnego
Za † Lucjana Sanigórskiego oraz † dziadków Prusinowskich i
dziadków Sanigórskich
Za † Michała i Leonorę Bugajskich oraz † Wandę Muskała – Od
córek i całej rodziny
Za † Eugenię Janaszko, Halinę Przybysz i Katarzynę
Nowakowską – Od Krystyny
Monday, May 22, 2017
7:00 pm
O łaskę Bożą dla Moniki i Dariusza w rocznicę ślubu
Tuesday, May 23, 2017
7:00 pm - Wolna
Wednesday, May 24, 2017
7:00 pm
Za † O. Ryszarda Kosiana – Od parafian
Thursday, May 25, 2017 (Latin)
7:00 pm
Dziękczynno-błagalna w intencji Wiesławy i Antoniego
Friday, May 26, 2017
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo dla Magdaleny i Marii oraz szczęśliwą
pordróż do Polski
Saturday, May 27, 2017 (Latin)
9:00 am
Wynagradzająca za wszelkie grzechy
Sunday, May 28, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Jana Chomickiego
w 60 rocznicę urodzin – Od żony z dziećmi
Za † Władysławę i Zygmunta Stępień – Od córek z rodzinami
Za † Lucjana Sanigórskiego oraz † dziadków Prusinowskich i
dziadków Sanigórskich

