UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY, 27 MAJA 2018
Refren Psalmu:
Szczęśliwy naród wybrany przez Pana
Rozważania Niedzielne

Ogłoszenia / Announcements
W dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszej parafii
dzień I Komunii Św. Dwie dziewczynki przyjmą Pana
Jezusa do swego serca po raz pierwszy w życiu.
Otoczmy je naszą specjalną modlitwą.
❖

Zapraszamy wszystkich parafian do udziału w
uroczystości Bożego Ciała w przyszłą niedzielę 3
czerwca o godzinie 11:00 am. Prosimy dziewczynki w
bieli do sypania kwiatków w czasie procesji.
❖

Uśmiechnięta Trójca
W niezwykły sposób o Trójcy Świętej opowiadał w
swoich
kazaniach
średniowieczny
mistyk
dominikański Mistrz Eckhart: „Ojciec śmieje się do
Syna, a Syn do Ojca, śmiech przynosi przyjemność,
przyjemność przynosi radość, a radość przynosi
miłość”. Radość i szczęście Boga są tak wielkie, że
pragnie się nimi dzielić z ludźmi. Ojciec, Syn i Duch
Święty to wspólnota radości. Spójrzmy tak dziś na
Boga. Uśmiechnijmy się razem z Nim i do Niego.
Uśmiech też może się stać modlitwą. Niech nasze
serca się rozweselą. Radujmy się ze swoim Panem
(por. Mt 25, 21).
Ojcze, który mnie stworzyłeś, Synu, który mnie
odkupiłeś, Duchu Święty, który mnie uświęcasz –
Boże jedyny w Trójcy Świętej, napełnij moje serce
prawdziwą radością, a twarz moją rozpromień
uśmiechem, by była dla innych znakiem Twojej
łaski.

Your gift to God and our Parish
May 20, 2018
Sunday Offerings:
Roof Replacement:

$ 1, 290
$ 615

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

W tym tygodniu przypada pierwszy piątek i pierwsza
sobota miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwa
odpowiednio: w piątek do Najświętszego Serca Pana
Jezusa o godz. 7:00 pm oraz w sobotę na całodzienną
adorację Najświętszego Sakramentu po Mszy Św. o
godz. 9:00 am do 6:00 pm.
❖

Dnia 13 maja 2018 roku została utworzona grupa
modlitewna „Rycerki Maryi Niepokalanej” w naszej
parafii. Członkinie wyżej wymienionej grupy otrzymały
błogosławieństwo, którego udzielił ks. proboszcz
Kazimierz Brzozowski.
❖

Msze Św. w nadzwyczajnym rycie rzymskim będą
zawieszone od 9 czerwca do 30 czerwca włącznie.
❖

There will be no Latin Masses between June 9 and
June 30.
❖

Żyj Ewangelią dzieląc się z potrzebującymi.
„Bez Twojej pomocy ShareLife nie mogłoby wypełnić
swojej misji, by żyć Ewangelią dzieląc się z
potrzebującymi. Razem możemy zdziałać bardzo
wiele! Modlę się, abyśmy nadal mogli odpowiedzieć
na Bożą miłość, rezygnując z siebie, aby szukać
dobra w innych.” – Kardynał Thomas Collins,
Arcybiskup Toronto.
Dzisiaj przypada niedziela ShareLife. Złóż ofiarę na
ShareLife w parafii lub na sharelife.org. Bóg zapłać za
złożoną ofiarę.
❖

Living the Gospel by providing for those in need
“Without you, ShareLife could not fulfill its mission to
Live the Gospel by providing for those in need.
Together we are making a real difference! My prayer
is that we may continue to respond to God's love by
going forth from ourselves to seek the good of others.”
—Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto.
Today is ShareLife Sunday. Please make a
sacrificial gift to ShareLife through your parish or
sharelife.org. Thank you for your generosity.

TRINITY SUNDAY, MAY 27, 2018
Psalm Refrain:
Blessed the people the Lord has chosen as his heritage
Reflection .....

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

This week we return to the liturgical season of
Ordinary Time. This Sunday and next Sunday,
however, are designated as solemnities, special
days that call our attention to the central mysteries
of our faith. Today, on the first Sunday after
Pentecost, we celebrate the Solemnity of the Most
Holy Trinity. This feast invites us to consider what
we believe about God, who has revealed himself to
us in the Trinity, one God in three Persons. The
Gospel for this Solemnity is taken from the Gospel
of Matthew. In its conclusion, Matthew’s Gospel
quickly moves from the disciples’ discovery of
Jesus’ empty tomb and Jesus’ appearance to Mary
Magdalene and the other Mary to the commission
that Jesus gives to his disciples in today’s Gospel.
The final commission, as this part of
Matthew’s Gospel is sometimes called, is given on
the mountaintop. Throughout Scripture, many of the
most important events happen on a mountaintop,
and Matthew used this motif often. Peter, James,
and John saw Jesus transfigured on the
mountaintop, and Jesus taught the crowds from the
mountaintop in the Sermon on the Mount. In today’s
Gospel, the eleven disciples go the mountaintop in
Galilee, as Jesus had instructed them through Mary
Magdalene and the other Mary. They see Jesus,
and they worship and doubt at the same time. Jesus
approaches them and commissions them to baptize
and teach. It is a task for which Jesus had
previously prepared his disciples; recall that Jesus
had already sent the twelve apostles to preach the
Kingdom of God and to heal. Yet earlier, the Twelve
were sent only to the House of Israel; in this final
commission, the eleven are told to go to all nations.
The mission of Jesus is now to be taken to all
people, and the task is to baptize and to teach.
Jesus commissions his disciples to baptize in
the name of the Trinity; this is one of the clearest
attestations for Baptism in the name of the Holy
Trinity found in Scripture. Other New Testament
references to Baptism describe it as being
celebrated in the name of Jesus. As we read this
Gospel on the Solemnity of the Most Holy Trinity,
we are reminded that this central mystery of faith is
meant to be lived. As baptized Christians, we share
in the life of the blessed Trinity and seek to invite
others to share in God’s love.

„O Boże błogosławieństwo dla Polski
i narodu polskiego”
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Sunday, May 27, 2018
9:00 am
To the Blessed Trinity – In thanksgiving and asking for
mercy – from Dora
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
Wednesday, May 30, 2018
7:00 pm
Za † Michalinę i Michała
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Dary
Ducha Świętego dla Agatki, Kasi i ich rodziców
Friday, June 1, 2018
7:00 pm
Za dusze w czyśćcu cierpiące
Saturday, June 2, 2018
9:00 am
O dary Ducha Świętego i powrót do wiary dla dzieci
Piotra, Pawła, Moniki i Adama – Od rodziców
Za † Cyryla i Danutę Rydzewskich
O Bożą opiekę, łaskę wiary i Dary Ducha Świętego dla
dzieci i młodzieży – Od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, June 3, 2018
9:00 am
For the repose of the souls of the parents and brother of
Janina Załuga and Charles Farquharson, and for graces
for their children, grandchildren and great-grandchildren
For all souls – from Dora
11:00 am
Za † Franciszkę Grzesiowską – Od wnuków Jonathana i
Kasi
Za † Seweryna Borowskiego
Za † Danutę, Stefana, Ryszarda Nieżorawskich – Od
brata z rodziną
Za † Lucjana Sanigórskiego i dziadków Prusinowskich i
Sanigórskich
Za † Mieczysława Szydłowskiego – od rodziny

