WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE, 28 MAJA 2017

Refren Psalmu:
Pan wśród radości wstępuje do nieba
Rozważania Niedzielne

Uniwersalność zbawienia
Słowa kończące Ewangelię według św. Mateusza
wskazują na uniwersalność Jego orędzia. Ten,
którego wyczekiwał lud Izraela, a którego nie
rozpoznał w dniu swego nawiedzenia (por. Łk 19,
44), został posłany ze swoją nauką nie tylko do
synów Izraela. On przyszedł, aby pojednać całą
ludzkość z Bogiem, i pragnie dotrzeć ze swoim
orędziem do każdego człowieka. Apostołowie
zostają posłani z misją do całego świata, mają
pozyskiwać uczniów, tj. czynić chrześcijanami ludzi
we wszystkich narodach. Bóg pragnie z każdym
człowiekiem wejść w zbawczą komunię, aby
pojednanie, które dokonało się na krzyżu, przybrało
zasięg uniwersalny.
Jezu, wzbudź w naszych sercach troskę o
misjonarzy i tych wszystkich, którzy na różne
sposoby głoszą Twoją naukę.

Your gift to God and our Parish
May 21, 2017
Sunday Offerings:
The Pope’s Pastoral Works:

$ 1, 190
$ 525

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

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
40 dni po Zmartwychwstaniu Kościół obchodzi
uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Wyznaje
wiarę, że Jezus po swojej męce i zmartwychwstaniu
z ciałem i duszą wstąpił do nieba.
Przekazy ewangeliczne są zgodne co do tego, że
Jezus
Chrystus
po
czterdziestu
dniach
od
Zmartwychwstania z ciałem i duszą wstąpił do nieba.
Tradycja Kościoła katolickiego we Wniebowstąpieniu
Pańskim widzi nie tylko dopełnienie dzieła krzyża, ale
również wyniesienie natury ludzkiej ponad wszystkie
stworzenia.
Zmartwychwstanie Pańskie jest naszą nadzieją.
Wniebowstąpienie zaś jest naszym uwielbieniem. W
dzień swego narodzenia Pan dał świadectwo, że jest
prawdziwym
człowiekiem.
W
dzień
swego
Wniebowstąpienia dał świadectwo, że jest Bogiem
prawdziwym. Po grobie - niebo, po krzyżu - tron. W
poczet nieśmiertelnych zostaje wprowadzona natura
śmiertelna. Na tron niebieski zostaje posadzone
ziemskie ciało - tak mówił w IV w. św. Augustyn.
Chrześcijanie od najdawniejszych czasów otaczali
czcią i kultem miejsce na Górze Oliwnej, gdzie na
kamieniu, wedle tradycji, Jezus pozostawił ślady swoich
stóp, zanim wzniósł się do nieba. Pod koniec IV wieku
wzniesiono tu rotundę, obok której później zbudowano
klasztor. W XII wieku krzyżowcy zbudowali ośmioboczną
świątynię z kopułą otwartą ku niebu i ufortyfikowany
klasztor.
Na świętowane wydarzenie używamy określenia
"wniebowstąpienie", gdyż Chrystus własną mocą wstąpił
na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas
wszystkich, Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o
"wniebowzięciu".

ASCENSION OF THE LORD, MAY 28, 2017

Psalm Refrain:
God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet.
Reflection .....
Today’s reading is a prayer, which appears at
the conclusion of Jesus’ Last Supper discourse. At the
end of the prayer, Jesus is arrested in the garden. The
prayer might be read as Jesus’ final commendation of
himself to the Father. In the prayer, Jesus also
expresses care and concern for his disciples.
Jesus’ prayer reaffirms the complete union
between Jesus and the Father. Throughout John’s
Gospel, Jesus has been presented as the Word, who
pre-existed with the Father and was sent to do the
Father’s work on earth. In this prayer we learn that
Jesus’ life and ministry have been directed toward one
purpose, revealing the Father. When this work is
accomplished, Jesus is to return to the Father to be
glorified. Regardless of what happens to Jesus, in
John’s Gospel, Jesus and the Father are in charge.
Even in the description of Jesus’ death, Jesus does not
simply die but instead hands over his spirit.
In today’s Gospel we also note the distinction
found in John’s Gospel between the world and the
disciples. The disciples are in the world, but they are
separate from it because they have been given to
Jesus. They are chosen from the world to be in service
to the world for its salvation. This salvation has been
accomplished in Jesus because Jesus has revealed the
Father to the world, but the disciples will be sent by
Jesus to make both the Father and Jesus known to the
world. Jesus’ prayer is for the disciples’ work in the
world.
Living the Gospel by providing a summer camp
experience for young boys…
During his years as a young camper at Camp Ozanam, Niro
experienced significant moments of personal growth in his life,
which had a lasting impact on him. Later on, he became a
staff counselor at Camp Ozanam, where he now has the
opportunity to become involved in and positively influence the
lives of current camp participants. “When you are with your
brothers at camp, it is okay to show your feelings. These
memories become important, because these kids really get to
know each other and stand by each other. Thank you,
ShareLife, for all the work you do to make this possible at
Camp Ozanam!” says Niro. Last year, ShareLife-supported
Camp Ozanam provided a unique camping experience for
600 boys from underprivileged homes in the GTA.

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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Next Sunday, June 4, 2017 is ShareLife Sunday
Please give generously.
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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
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej w nowej
pracy i łaskę trwania przy wierzę dla Kasi
Za † Władysławę i Zygmunta Stępień – Od córek z
rodzinami
Za † Lucjana Sanigórskiego oraz † dziadków
Prusinowskich i dziadków Sanigórskich
Monday, May 29, 2017
7:00 pm
O rychłą beatyfikację sługi Bożego Ks. Kard. Stefana
Wyszyńskiego
Tuesday, May 30, 2017
7:00 pm
O łaskę Boża dla Ani i Dominika w 1 rocznicę ślubu
Wednesday, May 31, 2017
7:00 pm
O łaskę powrotu do wiary dla Moniki
O Bożebłogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii
Krenic
Friday, June 2, 2017
7:00 pm
O przemianę serca dla tych którzy popełniają aborcję – Od
Ireny
Saturday, June 3, 2017
9:00 am
W intencji dzieci i młodzieży, o laskę wiary – Intencja
Rodziny Żywego Różańca
Sunday, June 4, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Mieczysława i Grażynę w 11 rocznicę smierci
Za † Marka Suchowskiego w 7 rocznicę śmierci – Od żony
Marii
Za † Lucjana Sanigórskiego oraz za † dziadków
Prusinowskich i dziadków Sanigórskich
Za † Seweryna Borowskiego

