V NIEDZIELA WIELKANOCNA, 19 MAJA 2019
Refren Psalmu:
Będę Cię sławił, Boże mój i Królu.
Rozważania Niedzielne

Wypełnić Jezusowy testament
Życie wiary jest przebywaniem z Jezusem,
wpatrywaniem się w Jego dzieło i naśladowaniem
Jego czynów. W tym wszystkim wyraża się chwała,
jaką Syn uwielbia Ojca i sam przez Ojca zostaje
uwielbiony. Jest w tym także miejsce dla każdego
człowieka. Jezus przed odejściem do Ojca
pozostawia nam swój testament: przykazanie
miłości bliźniego, którego miarą jest Jego miłość,
jaką umiłował każdego z nas. Zostaliśmy umiłowani
miłością odwieczną, która nie zna końca, trwa mimo
różnego zła. Nie ma też względu na osoby, lecz
ogarnia każdego. Nie bój się, że nie dasz rady
wykonać tak trudnego testamentu. Jezus ze swoją
miłością pozostał z tobą. Chce, abyś razem z Nim
wchodził na drogę tej niesamowitej przygody
uwielbienia Boga w miłości bliźniego. Nie lekceważ
żadnej chwili, nie lekceważ drobnych rzeczy:
wszystko może być wypełnianiem Jezusowego
testamentu.
Ty, Panie, dałeś nam przykazanie nowe: miłości
bliźniego na wzór tej miłości, jaką umiłowałeś
każdego z nas. Pomóż mi wypełniać Twój
testament, aby Bóg był uwielbiony.

Your gift to God and our Parish
May 12, 2019
Sunday Offerings:

$ 1, 250

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

Ogłoszenia /
Announcements
Maj jest w Kościele miesiącem
szczególnie poświęconym czci
Matki Bożej. Słynne „majówki”
- nabożeństwa, odprawiane
wieczorami w kościołach, przy
grotach,
kapliczkach
i
przydrożnych figurach, na stałe
wpisały się w krajobraz Polski. Jego centralną
częścią jest Litania Loretańska. W naszej parafii,
pragniemy kultywować tę wspaniałą tradycję i
również odprawiać nabożeństwa ku czci Matki
Bożej w środy, piątki i soboty po Mszy Św.
❖
W nastepną niedziele przewidziana jest druga
składka na papieskie dzieła.
❖
Next Sunday, there will be a second collection for
the Pope’s Pastoral Works. These funds are
passed onto the Holy Father for immediate
response to countries stricken by war, famine and
natural disasters. The Pope’s Pastoral Works
displays Christ’s love and compassion for people in
desperate need. Please give generously.
❖
W dzisiejszą niedzielę czterech młodych ludzi
przyjmie sakrament bierzmowania. Otoczmy ich
naszą szczególną modlitwą!
❖
W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać w naszej
parafii dzień I Komunii Św. Dziewięcioro dzieci
przyjmie Pana Jezusa po raz pierwszy w życiu do
swojego serca. Otoczmy je również naszą
szczególną modlitwą!
❖
Z okazji Roku Jubileuszowego parafia św.
Kazimierza zaprasza na Piknik Parafialny, 2
czerwca 2019 r., w Parku Ignacego Paderewskiego,
9700 Hwy 27, Vaughan, (5 km na północ od HWY
7), od godz. 9:00 do 21:00. Dobra muzyka (zespół
Polanie), polska kuchnia i loteria. Wstęp $10, dzieci
do 12 roku wstęp za darmo. Możliwość dojazdu
autobusem z parafii sw. Kazimierza w cenie $15.
Wyjazd z parafii o godz. 10:00, wyjazd z parku o
godz. 18:00.

5th SUNDAY OF EASTER, MAY 19, 2019
Psalm Refrain:
I will bless your name for ever, my king and my God.
Reflection .....
Today's Gospel again comes from
the Gospel of John. Like last week, today
we hear words spoken by Jesus before his
death and Resurrection. Jesus is teaching
at the Last Supper.
John's Gospel does not include an
institution of the Eucharist narrative;
instead, Jesus washes his disciples' feet.
Immediately after, Jesus predicts his
betrayal by Judas. Today's Gospel follows
that prediction. It can be read as a
continuing explanation of Jesus' act of
washing his disciples' feet. It begins with
the announcement that this is the moment
when the Son of Man will be glorified. This
theme continues throughout John's
Passion. Jesus will be glorified in his
death on the cross and in his
Resurrection, and the disciples will glorify
Jesus in the love they show.
John's Gospel does not present a
sentimental view of love. This is a type of
love that is shown in service and sacrifice.
It is difficult to choose to love when faced
with hatred and anger. Jesus tells the
disciples that all will know that they are his
disciples because of the love they show
for one another. This description of the
early Christian community will be repeated
in the Acts of the Apostles: “See how they
love one another.” Christian love is the
hallmark of Christianity. We see it lived in
the witness of the martyrs. We see it in the
example of the lives of the saints. We see
it in the holy women and men who live and
love daily, making small and large
sacrifices for others.

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

„O opiekę Bożą i Matki Najświętszej dla
Ojczyzny Polski i narodu polskiego”
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Sunday, May 19, 2019
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O Dary Ducha Świętego dla Pauliny, Patrycji,
Karoliny, Dawida
O pomyślne wyniki badań lekarskich dla córki Anny
– od mamy
O zażegnanie konfliktu i zgodę w rodzinie Kozibroda
Za † Lucjana Sanigórskiego – od żony
Za † Stanisława i Anielę Kościółek i Stanisławę i
Grzegorza Kroczek – od rodziny
Za † Elżbiety Podolską i zmarłych
Wednesday, May 22, 2019
7:00 pm
Za † Kzysztofa– o wieczne zbawienie
Za † Józefa Zabielskiego w 30 dzień śmierci – od
siostry Jadwigi
Friday, May 24, 2019
7:00 pm
Za † Ks. Jana w 5 rocznicę śmierci
Saturday, May 25, 2019
9:00 am (Latin)
O
Boże
błogosławieństwo,
opiekę
Matki
Najświętszej oraz asystencję Ducha Świętego dla
Piotra Świątkowskiego – od cioci Janiny
Sunday, May 26, 2019
9:00 am
For parishioners
11:00 am
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla
córek Beaty, Agnieszki i Dominiki i ich Rodzin – od
rodzice
O Boże miłosierdzie dla Mamy Teresy Rydzewskiej
Za † Rodziców Chrzestnych Apolonię i Edwardę
oraz Danutę i Kazimierze – od Jana i Zofii
Chomickich
Za † Władysławę i Zygmunta Stępień – od córek z
rodzinami
Za † Mariannę i Antoniego Zakała

