UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 11 CZERWCA 2017

Refren Psalmu:
Chwalebny jesteś, wiekuisty Boże
Rozważania Niedzielne

Zbawcza miłość Boga
Nigdy nie zrozumiemy ogromu i szaleństwa miłości
Boga. Tak przecież nie wypada, to nie przystoi. Bóg
człowiekiem?! Choć w dobie humanizmu jesteśmy
głęboko przeświadczeni o godności ludzkiej, to
jednak zdajemy sobie sprawę, że Bóg, który staje
się człowiekiem, to za dużo, to poniżenie. Choć
przyzwyczailiśmy się do tej prawdy, to jednak wciąż
wywołuje ona w nas sprzeciw, niezrozumienie czy
zadziwienie, jeśli tylko odważymy się nad nią
zastanowić. Pięknie ujął to Zbigniew Herbert w
Rozmyślaniach Pana Cogito o odkupieniu: nie
wolno schodzić / nisko / bratać się krwią / nie
powinien przysyłać syna / lepiej było królować / w
barokowym pałacu z marmurowych chmur / na
tronie przerażenia / z berłem śmierci.
Wszechmogący Boże, Ty umiłowałeś nas miłością,
której nigdy nie zrozumiemy. Spraw, prosimy,
abyśmy otworzyli się na nią, pozwolili się jej
przenikać i w Jezusie dotykali Twojej obecności
wśród nas.

Your gift to God and our Parish
June 4, 2017
Sunday Offerings:
Share Life:

$ 1, 270
$ 795

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

Ogłoszenia / Announcements
Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w
uroczystości Bożego Ciała w przyszłą niedzielę 18
czerwca o godzinie 11:00 am. Prosimy dziewczynki
w bieli do sypania kwiatków w czasie procesji a
chłopców do niesienia różańca.
❖
W czwartek 15 czerwca o godzinie 7:00 pm będzie
sprawowana Msza Św. w rycie łacińskim z procesją
wewnętrz kościoła.
❖
Novi Singers Toronto kończą trzeci sezon
niezwykle bogatej działalności wieczorem muzyki,
śpiewu i ucztowania w czwartek, 15 czerwca, o
godzinie 7:00 w Golden Lion Lounge (15 Canmotor
Ave, Etobicoke). W cenę biletu ($25) włączyliśmy
toast, kawę, herbatę i słodkie wypieki. Jest
możliwość zamówienia obiadu od godziny 6:00.
Chór Novi Singers serdecznie zaprasza!
❖
Queen of Peace Celebration
Come pray for peace in your hearts, your family, the
world! Friday, June 23, 2017 at Our Lady of
Sorrows Church, 3055 Bloor St. W (at Royal York).
Rosary at 7:00 pm followed by Holy Mass.
Adoration and Benediction to follow. For more info.,
call 416-251-4245.
❖
Mission Trip to Yellowknife and Fort Providence
The Office of Catholic Youth, Archdiocese of
Toronto has partnered with the Diocese of
Mackenzie-Fort Smith to offer a week-long mission
trip to aid our Canadian neighbours to the North.
Young Adults (19-39) are invited to join us. Travel
to Yellowknife and Fort Providence to assist in a
work-project renovating the Fort Providence
Mission Church. Learn about our missions in
Canada and Indigenous culture. To enter fully into
the missionary experience, simple accommodations
will be arranged, which may include a few nights of
roughing it. More information provided at
www.ocytoronto.org/mission
CONTACT:
Sarah
Rodrigues
EMAIL:
sarah@ocytoronto.org PHONE: 416-599-7676, ext.
226

MOST HOLY TRINITY, JUNE 11, 2017

Psalm Refrain:
Glory and praise for ever!
Reflection .....
This week we return to the liturgical season
of Ordinary Time. This Sunday and next, however,
are designated as solemnities—special days that
call our attention to central mysteries of our faith.
Today on Trinity Sunday we celebrate the mystery
of the Holy Trinity, one God in three persons.
Today’s Gospel is from the beginning of
John’s Gospel. The passage we read follows
Jesus’ conversation with a Pharisee, Nicodemus,
about what it means to be born of both water and
the spirit. Nicodemus approaches Jesus at night
and acknowledges Jesus as a teacher from God.
Jesus tells him that only those who are born from
above will see the Kingdom of God. Nicodemus
misunderstands and questions how a person can
be born more than once. Jesus tells Nicodemus
that no one can enter the Kingdom of God without
being born of water and Spirit. Jesus is essentially
explaining Baptism, which we celebrate as a
sacrament today. Yet Nicodemus, we are told, still
does not understand what Jesus is saying. Jesus
continues by testifying to the need to be born from
above so that one might have eternal life.
After the dialogue with Nicodemus, the
author of the Gospel offers his own explanation of
Jesus’ words. This is what we read in today’s
Gospel, John 3:16-18.
In the context of today’s focus on the
mystery of the Holy Trinity, the reading calls our
attention to the action of God, who reveals himself
in three persons: God the Father, Jesus the Son,
and the Holy Spirit. God the Father, out of love for
the world, sent his Son into the world in order to
save it. Through the death and resurrection of the
Son, we have been given the gift of the Holy Spirit.
As three persons, God acts always as a God of
love; he does not condemn the world but acts to
save it.
The Gospel also calls attention to the
response that is required of us. God’s love for us
calls us to respond in faith by professing our belief
in God’s son, Jesus, and the salvation that he has
won for us. This profession of faith is a sign of the
work of the Holy Spirit in our lives.

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

„O łaskę wiary dla dzieci i młodzieży”
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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
Wednesday, June 14, 2017
7:00 pm
O szczęśliwe wakacje i bezpieczny powrót do domu dla
Marianny Domańskiej
Thursday, June 15, 2017 (Latin)
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki Bożej
dla Teresy Masternak
Friday, June 16, 2017
7:00 pm - Wolna
Saturday, June 17, 2017
9:00 am
Za † Bronisławę i Sergiusza Greber – Od syna z rodziną
Sunday, June 18, 2017
9:00 am
For Florindo Deli – from wife Vincenza
11:00 am
Za † Józefa Duklas w 25 rocznicę śmierci – Od żony Ireny
z rodziną
Za † Wandę i Józefa Witiuk – Od Janina i Charles
Farquharson
Za † Wandę Witiuk – Od Walentyny i Zygmunta Osieckich
Za † Agatę Święs – Od syna z rodziną
Za † Ks. Stanisława Moszkowicza

Today, there will be a second collection for
Marygrove Girls Camp run by the Society of St.
Vincent de Paul. Each year, over 1,000 young girls
with financial or domestic hardship enjoy a subsidized
joyful camping experience. Please give generously!

