UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 4 CZERWCA 2017

Refren Psalmu:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Rozważania Niedzielne
Dar pokoju
Spotkanie wystraszonych uczniów ze Zmartwychwstałym
nie tylko dodało im odwagi, ale dzięki obdarowaniu ich
Duchem Świętym uzdolniło ich do podjęcia powierzonej
im misji głoszenia prawdy o Bogu. Wydarzenia związane
z męką Jezusa tak bardzo wstrząsnęły uczniami, że
nawet wieczorem w dniu zmartwychwstania trwali oni w
swoim odizolowaniu od świata. W tę rzeczywistość braku
nadziei wchodzi Jezus, który pomimo zadanej Mu
śmierci, okazał się zwycięzcą. Przestraszonym uczniom
przynosi dar pokoju, który ma przemienić nie tylko ich
samych, ale ma stać się treścią głoszonego przez nich
orędzia. Jezusowy pokój jest inny niż ten, który mógł im
zaoferować świat. Owego ziemskiego pokoju jednak nie
doświadczą. Posłani przez swojego Mistrza spotkają się
wielokrotnie z odrzuceniem i prześladowaniem, które
prawie wszystkich z nich doprowadzi do śmierci
męczeńskiej. Pokój przyniesiony im przez Jezusa
związany jest z darem Ducha Świętego. To On będzie
ich prowadził, wspierał w powierzonej misji oraz uzdalniał
do czynienia tego, co wielokrotnie czynił ich Mistrz,
gorsząc tych, którzy wołali: Kim On jest, skoro mówi
bluźnierstwa? Kto może odpuszczać grzechy, jeśli nie
sam Bóg? (Łk 5, 21). Tak więc od tej pory uczniowie
będą uczestniczyć w sposób szczególny w misterium
Boga, który wyzwala człowieka z grzechu i śmierci,
obdarzając życiem. Każdy z nas wezwany jest do
stawania się uczniem, do tego, aby dać się prowadzić i
przemieniać Duchowi Świętemu. On nie jest darem
obiecanym jedynie małej grupie. Bóg w swojej hojności
posyła Go do serc nas wszystkich. Otwórzmy się na
Niego i pozwólmy Mu w nas działać.
Duchu Święty, oddajemy się dziś w Twoje ręce, prosząc, abyś
przenikał nas i prowadził po drogach naszego życia. Naucz nas
słuchać Twojego głosu i rozpoznawać Twoje natchnienia.

Your gift to God and our Parish
May 28, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 465

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

Ogłoszenia / Announcements
Żyj Ewangelią pomagając najbardziej potrzebującym w
swoim środowisku...
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife – 4 czerwca
2017. Bóg zapłać za złożoną ofiarę.
❖
Come join us, the Friars of the Order of St. Augustine, as
we come together for our annual Rosary Sunday at
Marylake on Sunday, June 11. For those travelling great
distances, there will be a special Mass celebrated for you
at 11:00 am. Commencing at 12:45 pm There will be a
Procession with the Holy Eucharist, the Outdoor Living
Rosary and Benediction. Be sure to bring a folding chair
as no chairs will be provided. We also suggest that you
bring an umbrella to protect you from the sun. Plan on
staying for the day for a picnic, strolling the Rosary Path
or visiting our Gift Shop and Snack Bar. We look forward
to seeing you! We are located at 13760 Keele St. in King
City.
For
more
information,
contact
us
at
info@marylake.com, at 905-833-5368 or visit us a
www.marylake.com.

PENTECOST SUNDAY, JUNE 4, 2017

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, John
20:19-23, also recounts how Jesus gave the gift of the
Holy Spirit to his disciples. Yet the event in John’s
Gospel takes place on Easter Sunday. There is no need
to try to reconcile these two accounts. It is enough that
we 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 already heard today’s Gospel proclaimed
on the Second Sunday of Easter this year (Lectionary
Cycle A). That Gospel passage, however, also included
the description of Jesus’ appearance to Thomas. In that
context, we were led reflect on belief and unbelief.
In the context of the Feast of Pentecost, John
20:19-23 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.” He breathes the Holy Spirit
upon the disciples and sends them to continue his work
of reconciliation through the forgiveness of sins. Jesus’
act of breathing the Holy Spirit mirrors God’s act of
breathing life into Adam at the time of Creation. In fact,
both the Greek and Hebrew words for “spirit” can also
be translated as “breath.”
This Gospel reminds us that the Church is
called to be a reconciling presence in the world. The
reconciling presence of Christ is celebrated in the
Church’s sacramental life. In the Sacrament of Baptism,
we are cleansed of sin and become a new creation in
Christ. In the Sacrament of Penance, the Church
celebrates the mercy of God through the forgiving of
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.

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

„O łaskę wiary dla dzieci i młodzieży”

❖
❖
❖
❖
❖
❖

❖

❖

❖
❖
❖
❖

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
Za † Eugeniusza Święs – Od syna z rodziną
Wednesday, June 7, 2017
7:00 pm
O łaskę powrotu do wiary dla Tadeusza
Friday, June 9, 2017
7:00 pm - Wolna
Saturday, June 10, 2017
9:00 am
Za † Józefę i Stanisława Nieżałowskich
Sunday, June 11, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Leokadię Krzyszkowski w 10 rocznicę śmierci – Od
rodziny Osieckich
Za † Marię, Stanisława Cywińskich i zmarłych z rodziny
Za † Lucjana Sanigórskiego oraz za † dziadków
Prusinowskich i dziadków Sanigórskich
The Society of St. Vincent de Paul, Toronto Central
Council, helps over 1,000 girls each summer. Marygrove
Camp is a residential camp situated on Georgian Bay,
Ontario. Open to eligible girls, ages 5-13. Marygrove
provides a camping experience for children who may not
otherwise have the opportunity to enjoy a camping
adventure. Families who are experiencing financial or
domestic hardship may contact the Society directly to
determine their eligibility.
Next Sunday, June 11, there will be a special collection
for Marygrove Camp.

