UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, 20 MAJA 2018
Refren Psalmu:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię
Rozważania Niedzielne

Duch Wspomożyciel
Człowiek uczy się przez całe życie. Z wiarą jest
podobnie. Jeśli staramy się żyć blisko Boga,
dojrzewamy w poznaniu siebie i świata w świetle
wiary. Coraz bardziej też odkrywamy, że
poznawanie Boga jest największą przygodą życia.
Ten rozwój wiary nie kończy się na ziemi, bo naszą
prawdziwą ojczyzną jest niebo. W dojrzewaniu
wiary Bóg nie zostawia nas samych. Duch Święty
czuwa zarówno nad każdym z nas, jak i nad całą
wspólnotą wierzących. Sprawia, że trwamy w jednej
wierze.
Uczy
nas
boskiego
sposobu
porozumiewania – języka miłości. Dba, byśmy
rozumieli poznawaną prawdę i wciąż objawia nam
Chrystusa.
Przybądź, Duchu Święty, Duchu Prawdy i
poprowadź mnie do całej prawdy. Wlej w moje
serce miłość i spraw, bym coraz bardziej upodabniał
się do Chrystusa.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

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
Your gift to God and our Parish
May 13, 2018
Sunday Offerings:
Roof Replacement:
Renovation Fund:

$ 1, 250
$ 2, 595
$ 1, 770

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

W przyszłą niedzielę przeżywamy w naszej parafii
dzień I Komunii Św. Dwie dziewczynki przyjmą
Pana Jezusa po raz pierwszy w życiu. Otoczmy je
naszą specjalną modlitwą.
❖

Następna niedziela
ShareLife.

27

maja

jest

niedzielą

❖

Next Sunday, May 27th is ShareLife Sunday.
Please give generously.

PENTECOST SUNDAY, MAY 20, 2018
Psalm Refrain:
Lord, send forth your Spirit, and renew the face of the earth.
Reflection .....

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

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 to 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.
In the context of the feast of Pentecost, John 20:1923 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 upon the apostles’ mirrors
God’s act of breathing life into Adam. 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 forgiveness 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.

„O Boże błogosławieństwo dla Polski
i narodu polskiego”
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Sunday, May 20, 2018
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O asystencję Ducha Św. dla kapłanów i osób
konsekrowanych
Za † Mirosława Pachulaka – Od rodziny
Antkowskich
Za † Seweryna Borowskiego
Za † Jana Józefczyka (zm. w Polsce) – Od żony
Urszuli
Za † Jenny Wisnicki w 2 rocznicę śmierci – Od
Gieni Sawula
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków
Prusinowskich i Sanigórskich
Za † Eugenię Janaszko, Halinę Przybysz,
Katarzynę Nowakowską – Od Krystyny
Wednesday, May 23, 2018
7:00 pm
Za † Krzysztofa – Od mamy
Za † Janusza Waćko – Od Barbary
Friday, May 25, 2018
7:00 pm
Za † Tadeusza
Za † Jana Weston – Od Barbary
Saturday, May 26, 2018 (Latin)
9:00 am
Za † Michalinę i Michała
Sunday, May 27, 2018
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Janka
Chomickiego z okazji urodzin – Od żony z dziećmi
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Liam i jego
rodziców – Od rodziny M.T. Zakrzewski
Za † Władysławę i Zygmunta Stępień – Od córek z
rodzinami
Za † Helenę Klej – Od rodziny Osieckich
Za † Mariannę, Józefa Piwnickich – Od córki Teresy
z rodziną
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków
Prusinowskich i Sanigórskich

