X NIEDZIELA ZWYKŁA, 10 CZERWCA 2018
Refren Psalmu:
U Pana łaska oraz odkupienie.
Rozważania Niedzielne

Nabożeństwo do Najświętszego Serca
Jezusowego

Dialog

Miesiąc
czerwiec
jest
dedykowany
Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Gorąco
zachęcam wszystkich wiernych do indywidualnego
odmawiania Litanii do Najświętszego Serca Pana
Jezusa.
W tym nabożeństwie stawiamy sobie przed oczy
Boga - Człowieka z całym bogactwem Jego miłości
boskiej i ludzkiej, ze wszystkimi dziełami, jakich
dokonał z miłości dla nas. Symbolem tej miłości Słowa
Wcielonego do nas, grzesznych ludzi, jest Jego Serce
przebite na krzyżu. Syn Boży kocha nas przez to
Serce nie tylko jako Stwórca, ale także jako miłosierny
Odkupiciel, który jednoczy nas ze Sobą, z Ojcem i
Duchem Świętym.

Królestwo wewnętrznie skłócone nie może się
ostać. Podobnie jest z małżeństwem i rodziną.
Dlatego tak ważny jest dialog. On pozwala wzrastać
i rozwijać się miłości, a w sytuacjach trudnych staje
się ratunkiem. Pierwszym warunkiem udanego
dialogu jest znalezienie czasu dla siebie.
Następnym – cierpliwe wysłuchanie drugiej strony,
danie jej szansy powiedzenia wszystkiego, co
uważa za ważne. Trzeba umieć powstrzymać swój
język, który od razu rwie się, by wyrażać własne
opinie, rady, by krytykować. Bywają osoby, które
zdają się wszystko wiedzieć najlepiej. Trudno z nimi
rozmawiać, bo nie potrafią słuchać. Dialog wymaga
od partnerów okazania sobie wzajemnego
szacunku, cierpliwości i przekonania, że druga
osoba ma mi coś ważnego do przekazania, a ja
chcę to koniecznie usłyszeć.
Duchu Święty, Ty jesteś więzią miłości łączącą Ojca
i Syna, a działając w moim sercu, pomagasz mi
budować jedność z bliźnimi. Pomóż mi ze sobą
rozmawiać.

Your gift to God and our Parish
June 3, 2018
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 550
$ 1, 630

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

Ogłoszenia / Announcements
„Bóg zapłać” za wspaniałe świadectwo wiary w
Uroczystość Bożego Ciała, a wszystkim którzy
przygotowali
Eucharystyczną
procesję
–
podziękowanie.
❖
W czasie nieobecności ks. proboszcza, proszę
kontaktować się w sprawach ważnych z księdzem
Janem: 416-418-1113.
❖

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

Save Summer Jobs & Reach Out to Your Member
of Parliament
Thousands of charitable organizations are being
denied funding through the Canada Summer Jobs
program. The federal government has introduced a
litmus test. To qualify for funding, organizations must
agree with the Liberal Government on issues such as
abortion and gender expression. This has impacted
more than 150 jobs and more than $1 million in
funding in the Archdiocese of Toronto alone. Across
Canada 1,500 groups had their applications rejected
this year vs. 126 in 2017. Cardinal Collins invites you
to write to your federal Member of Parliament to
respectfully
express
your
concerns.
Visit
www.savesummerjobs.ca to send a message to your
MP, a process that will take less than 3 minutes. You
can also donate at the same site to support those
organizations impacted by the new application
guidelines.

10TH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 10, 2018
Psalm Refrain:
With the Lord there is steadfast love, and great power to redeem.
Reflection .....
In the section of the Gospel just before these
verses, Jesus calls his Twelve Apostles. Now he
performs his first exorcism. It is told within the
context of conflict with his family.
A crowd so large has gathered that Jesus and
his disciples are not even able to eat their bread.
His family comes to take him away because they
think he is beside himself. And the scribes think he
is possessed by the devil. Jesus points out to them
the absurdity of their thinking that he uses the devil
to cast out demons. In fact, it is Jesus who ties up
the strong man, Beelzebub, and overcomes him.
He concludes with a brief saying about the
forgiveness of sins. All sin can be forgiven except
for blasphemy against the Holy Spirit. It’s not known
exactly what he means by this. It could be that the
only sin that can’t be forgiven is the one that cuts
you off from the source of forgiveness, the Holy
Spirit.
Mark then brings Jesus’ family back into the
picture. They are not presented in a critical light but
are just trying to see him. This gives Jesus the
opportunity to point out that family for him is not
based on blood.
Devotion to the Sacred Heart of Jesus
For all Catholic men and
women, families and young
people troubled by the many
afflictions of modern life,
discover the greatest source
of spiritual and temporal
help, graces and blessings
for those who truly love the
Sacred Heart of Our Lord,
Jesus Christ, and practice His requested Devotion
with the essential prayers and acts, including the
“First Friday” and the “Nine Fridays” promises.

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

„O Bożą opiekę, łaskę wiary i Dary Ducha
Świętego dla dzieci i młodzieży”

❖
❖
❖
❖

❖
❖

❖

❖

❖

❖
❖

Sunday, June 10, 2018
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † Leokadię Krzyszkowski – Od rodziny Osieckich
Za † Józefa Duklas w 26 rocznicę śmierci oraz †
rodziców Pelagię i Leona – Od Ireny z rodziną
Za † ojca Sylwestra Haśnika i za † ks. Stanisława
Moszkowicza – o dar radości wiecznej – Ofiarują
Rycerki Maryi Niepokalanej
Za † Franciszkę Grzesiowską – Od rodziny
Za † Danutę i Jana Hajduk w rocznicę śmierci
Wednesday, June 13, 2018
7:00 pm
Za † Antoniego Gromek – Od syna
Friday, June 15, 2018
7:00 pm - Wolna
Saturday, June 16, 2018
9:00 am - Wolna
Sunday, June 17, 2018
9:00 am
For the repose of the soul of † Florindo Deli –
requested by wife Vincenza
11:00 am
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla
córek Beaty, Agnieszki, Dominiki i ich rodzin – od
rodziców
Za † Józefa i Roberta Lulek – od rodziny
Za † Adama Dominiak – Od przyjaziół

Praying with the Church
The Pope’s Prayer Intention
Social Networks: That social networks may work
towards that inclusiveness which respects others
for their differences.

