UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA, 23 CZERWIEC, 2019

Refren Psalmu:
Jesteś kapłanem tak jak Melchizedek.
Rozważania Niedzielne

Ogłoszenia / Announcements

Pokarm sycący prawdziwy głód człowieka
Królestwo Jezusa od dwóch tysięcy lat jest
pośród nas, dostępne dla każdego. Jezus
pozostał jako prawdziwy i dający życie
Pokarm, zaspokajający głód prawdy i miłości.
Jego słowa wskazują drogę do królestwa, a
Jego rzeczywiste przebywanie w Komunii św.
jest obecnością dającą moc na wędrowanie i
zaspokajającą
wszelki
prawdziwy
głód
człowieka. Człowiek powinien podejmować
wysiłek odkrywania tych pragnień, które
świadczą o powołaniu do wiecznej pełni. Stąd
trzeba, aby na każdą Mszę św. szedł
prawdziwie głodny. I nie tylko o post
eucharystyczny tu chodzi, lecz przede
wszystkim o rezygnację z duchowych fast
foodów. Tylko Eucharystia jest pokarmem
prawdziwej, sycącej Miłości. Miłości, której
wystarczy dla wszystkich, którą można karmić
innych. Zwłaszcza tych cierpiących, którzy nie
odkryli
prawdziwego
głodu
człowieka.
Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy
Sakrament! Niech będzie uwielbiony Bóg, który
dał samego siebie w cudownie przemieniającym
Pokarmie.
Your gift to God and our Parish
June 16, 2019
Building Fund:

$ 1, 235.00

Sunday Offerings:

$ 1, 435.00

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

KONCERT Z OKAZJI 75. ROCZNICY POWSTANIA
WARSZAWSKIEGO/ CONCERT FOR THE 75TH
ANNIVERSARY OF THE WARSAW UPRISING
Parafia Św. Stanisława Kostki pod patronatem Konsulatu
Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Toronto organizuje
koncert patriotyczny pt. Toronto śpiewa (nie)zakazane
Piosenki. Koncert odbędzie się w sobotę, 27 lipca 2019
r. o godz. 20:00 w Polskim Centrum Kultury im. Jana
Pawła II, 4300 Cawthra Rd, Mississauga, ON L4Z 1V8. W
programie piosenki warszawskich powstańców i pieśni
patriotyczne we wspólnym wykonaniu orkiestry, solistów,
chóru i publiczności. Koncert poprzedzi uroczysta Msza św.
za poległych uczestników Powstania Warszawskiego, która
zostanie odprawiona o godz. 18:30 w kościele św.
Maksymiliana Kolbe. Mszy św. będzie przewodniczył ks. bp
Matthew Ustrzycki. Bilety na koncert w cenie $20 od osoby
będzie można nabywać od niedzieli, 2 czerwca, w parafiach:
Św. Stanisława Kostki, Św. Kazimierza, Św. Maksymiliana
Kolbego i Św. Eugeniusza de Mazenod. Gorąco zachęcamy
do udziału we Mszy św. i koncercie. Po bliższe informacje
prosimy dzwonić do Parafii św. Stanisława Kostki w Toronto.
St. Stanislaus Kostka parish, under the patronage of the
General Consulate of the Republic of Poland in Toronto, will
be organizing a Warsaw Uprising Memorial Concert called
Toronto sings (un) Prohibited Songs that will take place
on Saturday, July 27th, 2019, at 8:00pm at the Polish
Cultural Center of John Paul II, 4300 Cawthra Rd,
Mississauga, ON L4Z 1V8. Tickets will be sold at $20.00
per person and are available for purchase at the following
churches: St. Stanislaus Kostka, St. Casimir, St. Maximilian
Kolbe and St. Eugene de Mazenod. Mass will be held at St.
Maximilian Kolbe church at 6:30pm for the Fallen Soldiers of
the Warsaw Uprising. Bishop Matthew Ustrzycki will be
presiding over the mass.

❖
Queen of Peace Celebration, Tuesday June 25, 2019
Our Lady of Sorrows Church, 3055 Bloor St. W. Toronto (at
Royal York Road) TTC: Bloor Subway, Royal York Station
Rosary will begin at 7pm followed by Holy Mass Procession and
the crowning of the statue of Mary Adoration and Benediction.
CONTACT: 416-251-4245

THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF CHRIST, JUNE 23RD, 2019

Psalm Refrain:
You are a priest forever, according to the order of Melchizedek.

Reflection .....
Today, the second Sunday after
Pentecost, we celebrate a second solemnity,
which marks our return to Ordinary Time.
Today is the Solemnity of the Most Holy Body
and Blood of Christ. At one time, this day was
called Corpus Christi, Latin for “the Body of
Christ.” In the most recent revision of the
liturgy, the name for this day is expanded to
be a more complete reflection of our
Eucharistic theology.
The feeding of the 5,000 is the only one
of Jesus' miracles to appear in all four
Gospels. Luke places it between Herod's
question, “Who is this about whom I hear such
things?” and Peter's response to Jesus'
question about who he thought Jesus was:
“You are the Messiah of God.” In Luke the
feeding is not the result of Jesus' compassion
for the crowd but is instigated by the disciples.
They wanted Jesus to send the crowd away to
town. Instead Jesus tells the disciples to give
them some food on their own.
The passage is meant to remind us of
two feedings in the Old Testament: the
feeding of the Israelites in the desert and
Elisha's feeding of 100 people with 20 loaves
in 2 Kings 4:42-44. It is also connected to the
institution of the Eucharist. As in the Last
Supper accounts in Matthew, Mark, and Luke
and in Paul's account in 1 Corinthians 11:2324, Jesus takes bread, looks up to heaven,
blesses the bread, breaks it, and then gives it
to the disciples.
In using this exact language, Luke is
reminding his readers that in this miracle
Jesus is doing more than feeding hungry
people as God did for the Israelites and the
prophet Elisha did as well. The bread he gives
is his body, which he will continue to give as
often as the community breaks bread in
remembrance of him in the Eucharist.

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

„O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo
dla dzieci i młodzieży”

Sunday, June 23, 2019
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
❖ Za † Wandę Witiuk - od rodziny
Osieckich
❖ Za † Michała Gulbińskiego - od żony z
dziećmi
❖ Za † rodziców Florentynę i Stefana o
dar radości wiecznej – od córki Giny
Wednesday, June 26, 2019
7:00 pm
❖ Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę
Bożą dla syna Dymitra z okazji urodzin
– od rodziców
❖ Za † Jana I Janinę Kondas
Friday, June 28, 2019
7:00 pm
❖ O łaskę wiary i Dary Ducha św. dla
Marka – od rodziców
Saturday, June 29, 2019 (Latin)
9:00 am
❖ Za † Helenę Brzozowską w 17
rocznicę śmierci
Sunday, June 30, 2019
9:00 am
❖ In thanksgiving for the graces received
and continuous blessings - from B. L.
Bożek
11:00 am
❖ Za † Jana Iskra w pierwszą rocznicę
śmierci – od córki z rodziną

