VI NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26 MAJA 2019
Refren Psalmu:
Niech wszystkie ludy sławią Ciebie, Boże.
Rozważania Niedzielne

Obietnica Wspomożyciela
Wiele osób uzależnia swoje życie wiary od
obietnic sformułowanych w różnych „zjawieniach”
uznanych lub nieuznanych
przez Kościół,
zapominając lub nie biorąc pod uwagę zapewnień
Jezusa pozostawionych w Ewangelii. A przecież te
słowa Boga niosą w sobie moc i gwarancję ich
wypełnienia. Jezus daje mi dar Ducha, abym
rozumiał Jego słowa i nimi żył. Co więcej, przez ten
dar sam Chrystus Zmartwychwstały jest przy mnie
obecny. Nie jestem zatem sam, bezradny. Dzięki
Duchowi dzieło Chrystusa owocuje w moim życiu.
On jest
nauczycielem, który
uczy mnie
rozpoznawać to, co się Bogu podoba. Jest miłością,
która daje mi moc zachowywania Jezusowej nauki.
Jest pocieszycielem, który w najtrudniejszych nawet
chwilach napełnia moje serce prawdziwym
pokojem. Czyni ze mnie świątynię, gdzie Bóg
przebywa w Trójcy.
Ożyw we mnie, Boże, świadomość Twojej
obecności w mieszkaniu mej duszy. Rozpal mnie
miłością w posłusznym przyjmowaniu Twego słowa
i wrażliwości na potrzeby braci.

Your gift to God and our Parish
May 12, 2019
Building Fund Collection:

$ 1, 805

May 19, 2019
Sunday Offerings:

$ 1, 395

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

Ogłoszenia /
Announcements
Dzisiaj będziemy przeżywać
w naszej parafii dzień I
Komunii
Świętej.
Dziewięcioro dzieci przyjmie
Pana Jezusa po raz pierwszy w życiu do
swojego serca. Otoczmy je również naszą
szczególną modlitwą!
❖
W sobotę 1 czerwca odbędzie się Msza Święta
pogrzebowa za śp. Elżbietę Podolską o godz.
5:00pm.
❖
W czwartek 30 maja o godzinie 7:00 pm zostanie
odprawiona Msza Św. w nadzwyczajnym rycie
rzymskim (po łacinie) z racji uroczystości
Wniebowstąpienia Pańskiego.
❖
On Thursday May 30 at 7:00 pm, there will be a
Mass celebrated in the Latin Rite on the occasion of
the Feast of the Ascension of the Lord. All are
invited to attend.
❖
W tym tygodniu przypada pierwsza sobota
miesiąca. Zapraszamy na nabożeństwo w sobotę
na
całodzienną
adorację
Najświętszego
Sakramentu po Mszy Św. o godz. 9:00 am do 4:00
pm.
❖
Żyj Ewangelią pomagając seniorom żyjącym
samotnie. 2 czerwca przypada kolejna niedziela
ShareLife.
❖
The Pope’s Pastoral Works
The Pope’s Pastoral Works collection was
established by the bishops of Canada in 1970. The
Papal Charities allow the Pope to contribute to
various charitable causes around the world,
particularly toward aiding the victims of war, famine
and natural disasters. The Pope’s Pastoral Works
displays Christ’s love and compassion for people in
desperate need. By contributing to the Pope’s
Pastoral Works, the faithful of Canada give a
universal dimension to their charity. Today, there
will be a second collection for the Pope’s
Pastoral Works. Please give generously.

6th SUNDAY OF EASTER, MAY 26, 2019
Psalm Refrain:
Let the peoples praise you, O God; let all the peoples praise you.
Reflection .....
This portion of John's Gospel comes near
the end of the first of four chapters that make up
Jesus' long farewell discourse at the Last Supper.
This section of chapter 14 actually sums up the
themes of the opening of the discourse: the
Christian's life is not shaped by Jesus' absence but
by God's abiding presence; God's presence
overcomes anxiety about God's absence; and the
present holds in it the seeds of a fresh future
shaped by love, not fear.
These verses also contain a glimpse of
some of the other themes of the farewell discourse:
Jesus' relationship with the Father and the disciples'
relationship to Jesus connect the disciples to the
Father as well. Jesus promises to send an Advocate
or intercessor who will remind the disciples of
everything that Jesus taught them and bring them
peace.
Jesus is preparing his disciples in advance
for his absence so that they will continue to believe
in him and not feel all alone after his return to the
Father. After the initial excitement of his Easter
appearances, Jesus will remain with his followers in
a very different way throughout the centuries.
As our celebration of the Easter season is
coming to an end, the liturgy reminds us that Jesus
remains with us through the Holy Spirit, who
teaches us everything we need to know, reminds us
of all that Jesus taught, and brings us peace.
Theology on Tap, Downtown: The Space
Between Two Francis-es Monday, May 27 – 7 to
10 p.m. Duke of York Pub, 39 Prince Arthur Ave.,
Toronto, Ontario CENTRAL REGION. Join Faith
Connections for an evening of food, fun and
theology for young adults, aged 18-39. Sabrina
Chiefari, a happily practicing Roman Catholic and
environmental educator, leads us in a Laudato Si
check- in. We will explore the question: as a
Catholic community, after four years, how well have
we responded to Pope Francis' call to focus on our
role as stewards of creation? CONTACT: Faith
Connections PHONE: 416-467-2645 EMAIL:
faithconnections@csj-to.ca
WEB:
http://www.faithconnections.ca

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 26, 2019
9:00 am
For all 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
Wednesday, May 27, 2019
7:00 pm
Za † Romano Kolinowskiego - od Haliny i Stefano
W intencjach Bogu wiadomych
Thursday, May 28, 2019 (Latin)
O
Boże
błogosławieństwo,
opiekę
Matki
Najświętszej oraz asystencję Ducha Świętego dla
Piotra Świątkowskiego – od cioci Janiny
Friday, May 29, 2019
7:00 pm
W intencjach Bogu wiadomych
Saturday, June 1, 2019
9:00 am
O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla dzieci i
młodzieży – od Rodziny żywego Różańca
O Boże błogosławieństwo dla Simon
Sunday, June 2, 2019
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
O Boże błogosławieństwo dla Jana Chomickiego z
okazji urodzin
O pomyślne badania lekarskie dla córki Anny – od
mamy
Za † Cyryla, Danutę, Tadeusza, Mieczysława
Rydzewskich
Za † Lucjana Sanigórskiego – od żony

