UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, 9 CZERWIEC 2019
Refren Psalmu:
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego

Rozważania Niedzielne

Duch Pocieszyciel
Dar zbawienia dociera do każdego
człowieka w każdym czasie pielgrzymowania
Kościoła dzięki darowi Ducha Świętego. On
zapewnia jedność Kościoła i ożywia wiarę. On
daje poznanie Ojca i Syna. Jest ożywczą
wodą, gdy w sercu posucha i zniechęcenie,
gdy życiowe niepowodzenia napełniają duszę
smutkiem, a nawet za podszeptem szatana
budzi się przekonanie, że Bóg o nas
zapomniał.
Wówczas potrzeba głośnego wołania do
Ducha Świętego. On został dany, aby być
pocieszycielem.
Nie
uczuciowym,
lecz
przypominającym wszystko, co uczynił Jezus,
a także to, że miłość Jezusa nigdy nie ustaje,
a moja przynależność do Niego trwa nawet
wówczas, gdy słońce przysłaniają gęste
chmury. Duch Nadziei ożywia wszystko.
Jezu Chryste, dziękuję Ci za dar
Świętego dla Kościoła i dla mnie.
Święty,
napełniaj
moje
serce
obecnością i zapalaj w nim ogień
miłości.

Ducha
Duchu
swoją
Bożej

Your gift to God and our Parish
June 2, 2019
ShareLife:

$ 885.00

Sunday Offerings:

$ 1, 370.00

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

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu
Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na Maryję i
Apostołów
zgromadzonych
w
Wieczerniku,
wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy
przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On
będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu
Pięćdziesiątnicy Kościół, ożywiony Duchem Świętym,
rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o
zbawieniu wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa
dzisiejszej uroczystości, to jedno z najstarszych świąt
Kościoła, obchodzone już w czasach apostolskich.
Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę,
co uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w
wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. W
średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu
kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róż i
innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego.
W bazylikach i katedrach w czasie uroczystości
wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha
Świętego.

❖
Śp. Edward Brzezowski wujek Ks. Kazimierza
Brzozowskiego zmarł w Australii. Msza za Śp.
Zmarłego zostanie odprawiona w naszym kościele w
poniedziałek 10 czerwca o godzinie 19:00.
The late Edward Brzezowski, uncle of Fr. Kazimierz
Brzozowski, has passed away in Australia. Mass for
the deceased will be held in our church on Monday,
June 10th, at 7:00pm.

❖

Dzisiejsza druga składka przeznaczona jest na
Marygrove girls’ camp.
Today there will be a second collection for
Marygrove girls’ camp.

PENTECOST SUNDAY, JUNE 9th, 2019
Psalm Refrain:
Lord, send forth your Spirit, and renew the face of the earth.
Reflection .....
The season of Easter concludes with today's
celebration, the feast of Pentecost. On Pentecost we
celebrate the descent of the Holy Spirit upon the Apostles
gathered in the upper room in Jerusalem; this event
marks the beginning of the Church. The story of
Pentecost is found in the Acts of the Apostles, today's
first reading. The account in today's Gospel, taken from
the Gospel of John, also recounts how Jesus gave the
gift of the Holy Spirit to his disciples. There is no need to
try to reconcile these two accounts to each other. It is
enough to know that, after his death, Jesus fulfilled his
promise to send to his disciples a helper, an advocate,
who would enable them to be his witnesses throughout
the world.
We previously heard today's Gospel on the
second Sunday of Easter. At that time, we also heard the
passage that follows, which describes Jesus' appearance
to Thomas. In that context, we were led to reflect on
belief and unbelief.
In the context of the feast of Pentecost, this
reading reminds us about the integral connection
between the gifts of peace and forgiveness and the
action of the Holy Spirit. Jesus greets his disciples with
the gift of peace. Jesus then commissions his disciples to
continue the work that he has begun, “As the Father has
sent me, so I send you.” As he breathes the Holy Spirit
upon them, Jesus sends his disciples to continue his
work of reconciliation through the forgiveness of sins.
This Gospel reminds us that the Church is called
to be a reconciling presence in the world. This reconciling
presence of Christ is celebrated in the Church's
sacramental life. In the Sacrament of Baptism, we are
washed clean from sin and become a new creation in
Christ. In the Sacrament of Penance, the Church
celebrates the mercy of God in forgiving sins. This
reconciling presence is also to be a way of life for
Christians. In situations of conflict, we are to be agents of
peace and harmony among people.
Seminar For Those Who Have Suffered a Loss – Grief:
The Untold Story. Sunday, June 9, 2019 – 2 to 3 p.m.
6933 Tomken Rd., Mississauga WESTERN REGION
For those who mourn, there is a sadness and heaviness
that is difficult to lift. Join us for a casual afternoon as we
listen to inspiring words to discover ways to put the pieces
of our broken hearts and lives back together. Refreshments
will be served.
CONTACT: Catholic Cemeteries & Funeral Services –
Archdiocese of Toronto
PHONE: 416-733-8544 ext. 2047 EMAIL: info@cc-fs.ca
WEBSITE: catholic-cemeteries.com

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

„O łaskę wiary i Boże błogosławieństwo dla
dzieci i młodzieży”
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Sunday, June 9, 2019
9:00 am
In thanksgiving with a request to celebrate Maria
and Tadeusz on the 50th anniversary of their
wedding
In thanksgiving to celebrate the 70th birthday of
Vilma Reyes
For the repose of the soul of † Franciszka
Grzesiowska – od rodziny
11:00 am
O pomyślne badania i zdrowie dla Anny – od mamy
Za † Józefę Nieżałowską w 10 rocznicę śmierci – od
rodziny Osieckich
Za † Leokadię Krzyszkowski – od rodziny Osieckich
Za † Danutę i Janusza Hajduk w rocznicę śmierci –
od siostry Alicji z rodziną
Za † Michała Bugajskiego, ciocię Leosię i córkę
Wandzię
Za † Seweryna Borowskiego – od rodziców i brata
Roberta
Wednesday, June 12, 2019
7:00 pm
Za † Józefę i Stanisława Nieżałowskich – od córki z
rodziną
Za † Janinę Kordas – od syna
Friday, June 14, 2019
7:00 pm
O błogosławieństwo Boże dla Eldy i Remo Baccio
oraz Amandy
Za † Antoninę Gronkowską
Saturday, June 15, 2019 (Latin)
9:00 am
O
Boże
błogosławieństwo,
opiekę
Matki
Najświętszej oraz asystencję Ducha Świętego dla
Piotra Świątkowskiego – od cioci Janiny
Sunday, June 16, 2019
9:00 am
For the repose of the soul of Florindo Deli – from
wife Vincenza
11:00 am
Za † Józefa Duklas w 27 rocznicę śmierci oraz śp.
rodziców Pelagię i Leona – od Ireny z rodziną

