XIII NIEDZIELA ZWYKŁA, 30 CZERWIEC, 2019

Refren Psalmu:
Pan mym dziedzictwem, moim przeznaczeniem.
Już za dwa
tygodnie
naszą
Parafię
odwiedzi
Ksiądz Biskup z
Tanzanii w ramach
programu
współpracy
misyjnej.
Będzie
głosił Słowo Boże i
przewodniczył Mszy św. o godz. 9:00, również o
godz. 11:00 skieruje do nas słowo w języku
angielskim. Druga składka przeznaczona będzie na
dzieła misyjne w Tanzanii, o których napiszemy w
przyszłym tygodniu. Prosper Baltazar Lyimo urodził
się 20 sierpnia 1964 r. Wyświęcony na kapłana 4
lipca 1997 r. podjął posługę w Archidiecezji Arusha
w Tanzanii. Po święceniach pracował do roku 2000
jako formator w Niższym Seminarium Diecezji
Arusha w Oldonyosambu. Od roku 2004 studiował
w Rzymie
prawo
kanoniczne,
gdzie
na
Uniwersytecie Urbaniana zdobył licencjat w 2007 r.
Dalsze studia uwieńczone doktoratem z prawa
kanonicznego podjął w Uniwersytecie św. Pawła w
Ottawie w latach 2008-2012. W lutym 2015 r.
Papież Franciszek wyświęcił ks. Prospera Baltazara
Lyimo na Biskupa Pomocniczego Archidiecezji
Arusha w Tanzanii.
In two weeks, our Parish will be visited by the
Bishop of Tanzania as part of the Missionary
Cooperation Program. He will preach the Word of
God and preside over Mass at 9:00am, and at
11:00am will present in English. A second collection
will occur next week and will be for missionary work
in Tanzania - which we will write about in more
detail and post in next week’s bulletin. Prosper
Baltazar Lyimo was born on August 20, 1964. He
was ordained a priest on July 4, 1997. He served in
the Archdiocese of Arusha in Tanzania. After his
ordination, he worked until 2000 as a formator at the
Lower Seminary of the Arusha Diocese in
Oldonyosambu. From 2004, he studied canon law in
Rome, where he obtained a bachelor's degree at
Urbaniana University in 2007. He continued his
studies with a doctorate in canon law at the
University of St. Paul in Ottawa in 2008-2012. In
February 2015, Pope Francis consecrated Fr.
Prospera Baltazar Lyimo to Auxiliary Bishop of the
Archdiocese of Arusha in Tanzania.
Your gift to God and our Parish
June 23, 2019
Sunday Offerings:

$ 1, 435.00

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

Ogłoszenia / Announcements

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 do 16:00.
This week falls on the first Friday and first Saturday
of the month. We welcome all who are interested to join
in devotions offered in the Polish language. On Friday
there will be a devotion to the Sacred Heart of Jesus at
7:00pm and on Saturday after mass there will be an allday adoration of the Blessed Sacrament from 9:00am –
4:00pm.

❖

„A gdy Bóg ukończył w dniu szóstym swe dzieło,
nad którym pracował, odpoczął dnia siódmego po
całym swym trudzie, jaki podjął” (Rdz 2,2).
W dosłownym tłumaczeniu zamiast „odpoczął”
czytamy „przestał pracować”. Bóg przypomina nam w
ten sposób, że sensu życia nie mierzy się samą pracą i
produktywnością.Wszystkim Parafianom udającym się
na wakacje życzymy odnowy fizycznej i duchowej oraz
bezpiecznych powrotów. Planując to, dokąd jedziemy,
co będziemy jeść, gdzie wypoczywać, co zwiedzać
pamiętajmy o punkcie najważniejszym na naszej liście –
gdzie i o której godzinie będziemy uczestniczyć w
niedzielnej Mszy Świętej. I tak np. Msze św. w naszej
Archidiecezji możemy znaleźć w prawej kolumnie strony
internetowej. Życie w przyjaźni z Panem Bogiem to
także wakacje z Panem Bogiem. Wszystkich Parafian
pozostających w mieście oraz drogich Gości witamy w
progach Domu Bożego o tych samych godzinach, co w
roku szkolnym, bez zmian.
“And on the seventh day God finished the work that
he had done, and he rested on the seventh day from
all the work that he had done” (Genesis 2,2).
Instead of reading it literally as "resting" we would
read it here as "stopped working” - therefore God
reminds us in this way that the meaning of life is not
measured by work and productivity alone.
For all parishioners who want to go on holiday, we wish
you a physical and spiritual renewal and a safe return.
When planning where to go, what to eat, where to rest,
and what to visit, remember the most important point on
our list - where and at what time we will participate in
the Sunday Mass. As a helpful guide, on the website of
the Archdiocese of Toronto you can find mass times in
and around the GTA. Living in friendship with God is
also a holiday with God. We welcome all parishioners
staying in the city and dear guests at the doorstep of the
House of God to continue joining us for mass at the
same time and same days as always.
Strona/Website:
https://www.archtoronto.org/Pages/findparish.aspx).

THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME, JUNE 30TH, 2019

Psalm Refrain:
You are my chosen portion, O Lord.

Na Niedzielę/For Sunday...
Ku niebieskiemu Jeruzalem: Wyjazd na wakacje
wymaga wyboru odpowiednich dróg, środków
transportu i ekwipunku. O ile bardziej trzeba się
zatroszczyć, by osiągnąć cel ostateczny. Jezus w
Jerozolimie dopełnia swojej misji umiłowania
człowieka. Oddaje życie, aby każdy mógł osiągnąć
niebieskie Jeruzalem. I mnie z Bożych dróg nie może
sprowadzić lęk, który odbiera jasność widzenia celu i
każe oglądać się wstecz. Mocno przyłóżmy ręce do
tego, co pewnie prowadzi do królestwa Bożego,
oddając na co dzień swoje życie Chrystusowi i
odnawiając myślenie według Ewangelii. Inaczej
zawsze coś będzie przeszkadzać.
Nie ukrywaj przede mną, Panie, swojego oblicza, bym
zawsze w nie wpatrzony wiedział, ku czemu
zmierzam. Oby nie słabło we mnie pragnienie Twojej
łaski dostępnej w sakramentach.

❖
Today's Gospel reading begins a long section unique
to Luke's Gospel. Jesus begins his journey to
Jerusalem, which will end with his ministry in
Jerusalem. We read that Jesus' days for being “taken
up” were fulfilled. The Greek word that Luke uses for
“taken up” is the same word he uses to describe the
Ascension. We also read that Jesus is determined to
journey to Jerusalem. For Luke, Jesus ministry
begins in Galilee and then is one long journey to
Jerusalem. In Jerusalem he will meet his death but
also enter into his glory. Only in Luke does Jesus
then spend 40 days in Jerusalem instructing his
disciples. It is in Jerusalem that his disciples wait
after his Ascension to be sent the Holy Spirit on
Pentecost. And it is from Jerusalem, in Luke's second
volume, the Acts of the Apostles, that the Good News
is spread to Rome and the ends of the earth.
Jesus does not want anyone to rush into discipleship,
because the demands of discipleship require
everyone considering it to be aware of the cost, make
Jesus and his mission central to his life, and then go
forward without looking back. Jesus is met with
rejection, as a Samaritan village will not receive him
because he is going to Jerusalem. Jesus was also
rejected as he began his ministry in Galilee. The
three people who volunteer to become disciples on
this journey show that they do not understand the
demands Jesus will make of them. Neither care of
self, care for the dead, nor care of one's family (as
required by the Fourth Commandment) can come
before the demands of discipleship. Jesus seems
harsh here, but he is only asking of his disciples what
he asks of himself.

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

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

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
Wednesday, July 3, 2019
7:00 pm
❖ W intencji Zofii i Andrzeja Bacci z
prośbą o opiekę i błogosławieństwo
Boże
Friday, July 5, 2019
7:00 pm
❖ O błogosławieństwo Boże dla Eldy i
Remo Bacci oraz Amandy
Saturday, July 6, 2019 (Latin)
9:00 am
❖ O powołania Kapłańskie i zakonne
– od Rodziny Żywego Różańca
Sunday, July 7, 2019
9:00 am
❖ For all parishioners
11:00 am
❖ Za † Helenę Sapkowską – od córki
z rodziną

