June 2, 2019; The Ascension of the Lord
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts (1.1-11) Ephesians (1.17-23) Luke (24.46-53)

The Ascension of Jesus into heaven is the event of His
going back home to heaven. We would appreciate it more if
we knew what heaven was like. In today’s reading Paul tells
us that we have a dual citizenship in heaven and earth. We
try to make home here, but we know that we are only tourists . Jesus withdrew from the Apostles and was carried up
into heaven. God seated Jesus at His right hand in Heaven
EASTER SEASON DRAWS TO AN END

The Easter season is coming to an end. Easter
faith opened us to new ways of thinking, feeling,
and seeing reality. This Easter faith enabled us
to interpret and respond to everything within the
joy of knowing that the final outcome is already
in God’s loving hands. If Easter has not yet
made a difference in our lives, perhaps we are
still on the road to Emmaus, unable to recognize the mysterious stranger, still blind to the meaning of the breaking
of bread. Faith points us back to the community, where
others await our witness and example, our stories of Resurrection. Let us be the people of Easter and share our faith.
Today, we are celebrating the Feast of the Ascension, or
the return of Christ to Heaven. It is the sign and seal of the
accomplishment of Christ’s mission on earth. It is an event
that we believe and profess every Sunday. The Ascension
signifies the universal presence of God and His lordship over
the whole universe, and spells out the destiny that awaits us.
Next Sunday - the Feast of the Pentecost.
JUNE 2, 2019 - 3RD SHARE LIFE COLLECTION

Today, we have our 3rd collesction for ShareLife
campaign. ShareLife provides funds for the needs
of many social service agencies, helps our
brothers and sisters in Christ across the world and
supports the education of our clergy. It is important that we
continue to support the ShareLife appeal, to provide for the
needs of the marginalized in our communities & around the
world. We thank you for all that you do for ShareLife, as
together we can work wonders in the lives of those in need.
Help us to continue making a significant impact - make a
contribution toward the ShareLife campaign! With your
help up to date we have raised $13,230 and we are
working together to achieve our 2019 Parish Campaign
goal: $29,500 ! God bless You for your generosity towards
this worthy cause. Together we can make wonders!
ROSARY PAPAL INTENTION FOR JUNE

That priests, through the modesty and humility
of their lives, commit themselves actively to
a solidarity with those who are most poor.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( June 3 - 9)
MONDAY JUNE 3 Św. Karol Lwanga i Towarzysze
7:00 pm † Czesława i Alfons Borowski - Honorata z rodziną
TUESDAY , JUNE 4

8:00 am For God’s blessing for Omar & Mary Jo Ali - Anita
7:00 pm O zdrowie i dary Ducha Św. dla Natalii i Marka – Rodzice

WEDNESDAY, JUNE 5, St. Boniface
8:00am For God’s blessing & needed graces for Kalina &Kama
7:00 pm O Boże błog. i zdrowie dla Janusza (ur.) - Mama
THURSDAY, JUNE 6

8:00 am For God’s blessing for Caelib & Jackson Ali - Anita
7:00 pm † Zbigniew Kustra - Żona z rodziną

FIRST FRIDAY, JUNE 7 Pierwszy Piątek
8:00 am For Souls in Purgatory - Tobola family

7:00 pm W int. Rycerzy Kolumba i ich rodzin

SATURDAY, JUNE 8

9:00 am

† Józef, Jadwiga i Józef Rzadkowski - Jadwiga

5:00 pm † Roberto Cruz Jr. - Javier family
SUNDAY, JUNE 9, PENTECOST / ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Helena i Włodzimierz - Córka z mężem
† Franciszek Twaróg (22 ann.)- Krzysztof & family
O Boże błog. dla Teresy Olszówka - Kasia i Sława
† Stefan Koza (14r.)- Żona i dzieci
FIRST FRIDAY OF THE MONTH - JUNE 7

This Friday is the First Friday of June. Exposition of the Blessed
Sacrament and opportunity for Confession will be at 6:00pm.
MARYGROVE CAMP FOR GIRLS - JUNE 8/9

Each summer, the Society of St. Vincent de Paul registers over
1,000 eligible girls, aged 5-13, for Marygrove Camp near Georgian
Bay waterfront (Penetang, ON). The camp provides an 8-day
camping experience to over 1,000 girls who may not otherwise
have the opportunity for camping adventure. Families experiencing
financial or domestic hardship may contact the Society to determine
their eligibility. Each camper’s holiday is fully subsidized through
generous support of an annual Camp Collection. We will have
a second collection for this cause next weekend, June 8/9.
COFFEE & DONUTS AT THE PARISH HALL

Everyone is invited for coffee & donuts to our parish hall after
9:30am, 11:00am & 12:30pm Masses.
SUNDAY OFFERTORY May 26, 2019
Sunday Collection : $ 3,767.00
Building Maintenance : $3,147.00
Budgeted Sunday Collection: $ 4,024.00

2 Czerwca 2019; Wniebowstąpienie Pańskie
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dzieje Ap.(1.1-11) Efezjan (1.17-23) Lukasz (24.46-53)

Wniebowstąpienie jest wyrazem mocy Boga. Św. Paweł prosi
Efezjan, aby przyjęli i zrozumieli prawdę dotyczącą zbawczej
mocy Boga. Największym przejawem tej mocy jest
Zmartwychwstanie i Wniebowstąpienie. W Ewangelii
dowiadujemy się, że przed swym Wniebowstąpieniem,
Chrystus przypomina najważniejsze treści swego nauczania.
Główną treścią nauczania Ewangelii jest wezwanie do
nawrócenia , które przynosi odpuszczenie grzechów.
OKRES WIELKANOCNY ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI

Dziś, z nadzieją w sercu, jesteśmy świadkami, jak
„Pan wśród radości wstępuje do nieba”.
Wniebowstąpienie Pańskie, będące wielką
tajemnicą naszego zbawienia, nie oznacza
definitywnego rozstania się Jezusa z tym światem.
Chrystus uwielbiony, przebywający z Bogiem jest z
nami „po wszystkie dni” i umacnia nas w nadziei, że
również my, członkowie Jego Mistycznego Ciała, połączymy się
z nim w chwale. W przyszłą niedzielę będziemy obchodzić
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, która kończy według
liturgicznego kalendarza okres Wielkanocny.
KAMPANIA CHARYTATYWNA SHARE LIFE 2019

Kampania „ShareLife”- doroczna zbiórka funduszy na
organizacje charytatywne w Kanadzie i poza jej
granicami dobiega końca. Organizacje wspierane
przez ShareLife pomagają ludziom z marginesu
społecznego jak również przyczyniają się do szerzenia
Ewangelii na całym świecie. Każda parafia ma wyznaczoną
sumę na ten cel. Naszej parafii wyznaczono $29,500. Do tej
pory zebraliśmy $13,230! Serdecznie dziękujemy za pomoc
tym, którzy złożyli swoje ofiary i liczymy, że każdy parafianin wg
swoich możliwości wesprze ten szlachetny cel. Trzecia,ostatnia
składka na ShareLife już w tę niedzielę, 2 czerwca. Z waszą
pomocą zbliżymy się do osiągniecia wyznaczonej sumy.
PIERWSZY PIĄTEK MIESIĄCA - 7 CZERWCA

Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do Spowiedzi
od godz. 18:00. Msza święta i nabożeństwo - o godz. 19:00.

NOWENNA WE WTORKI DO BŁ. KS. MARKIEWICZA

Nieustająca nowenna o cud uzdrowienia chorego za
przyczyną Błogosławionego Ks. Bronisława Markiewicza
odprawiana jest we wtorki po Mszy św. o godz. 19:00.
Imiona nieuleczalnie chorych prosimy zgłaszać do biura.
NABOŻEŃSTWA DO NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Nabożeństwa do Najśw. Serca Pana Jezusa z wystawieniem
Najświętszego Sakramentu odprawiane będą w naszym
kościele od poniedziałku do piątku po Mszy św. o 19:00.
Pan Jezus powiedział św. Małgorzacie Marii Alacoque podczas
objawień w 1675 r.: "Oto Serce, które tak bardzo
umiłowało ludzi, a w zamian za to od większości
z nich nie otrzymuje nic więcej prócz obelg i
niewdzięczności". Otwórzmy więc nasze serca na
głos Bożego Serca i rozważajmy w szczególny
sposób tajemnice naszego odkupienia. Żarliwą
modlitwą, dobrym życiem i pomocą bliźnim starajmy się
pocieszyć Najświętsze Serce Pana Jezusa. Za pośrednictwem
św. Małgorzaty Pan Jezus dał wspaniałe obietnice dla czcicieli
swego Serca: 1) dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie
2) zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach 3) będę ich
pocieszać we wszystkich strapieniach 4) będę dla nich
bezpieczną ucieczką za życia, a szczególnie przy śmierci
5) wyleję błogosławieństwo na wszystkie ich przedsięwzięcia
6) grzesznicy znajdą w Moim Sercu źródło nieskończonego
miłosierdzia 7) dusze oziębłe staną się gorliwymi 8) dusze
gorliwe dojdą szybko do wysokiej doskonałości 9) błogosławić
będę domy, w których obraz Mego Serca będzie zawieszony
i czczony 10) kapłanom dam moc kruszenia serc
najzatwardzialszych 11) imiona tych, którzy będą rozszerzać to
nabożeństwo, będą zapisane w Mym Sercu i pozostaną w Nim
na zawsze 12) przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Mojego
Serca, że Moja wszechmocna miłość udzieli ostatecznej łaski
pokuty wszystkim, którzy przez 9 z rzędu piątków przystąpią
do Komunii św., tak iż nie umrą w Mojej niełasce ani
bez Sakramentów świętych i że Moje Boskie Serce będzie
bezpiecznym schronieniem w ostatnim momencie ich życia.
MARYGROVE CAMP - LETNI OBÓZ DLA DZIEWCZĄT

Dwumiesiecznik „Któż jak Bóg” jest do nabycia z tyłu kościoła.
Opłatę ($ 4.00) prosimy wrzucić do drewnianej skarbony.

Każdego lata, Stowarzyszenie Św. Wincentego a Paulo
sponsuruje letni obóz dla dziewcząt w wieku od 5 do 13 lat z
rodzin biednych, których nie stać na letnie wakacje. Składka na
ten cel będzie w naszej parafii w przyszłym tygodniu, 8/9
czerwca. Koperty „Marygrove Camp” są przy wejściu do kościoła

SPOTKANIA PRZY KAWIE I CIASTKU W SALI PARAFIALNEJ

KONCERT Z OKAZJI 75-lecia POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Jak w każdą niedzielę, zapraszamy po Mszach św o 9:30, 11:00
i 12:30 do naszej sali parafialnej na kawę i pączki.

Parafia Św. Stanisława Kostki organizuje koncert patriotyczny
„Toronto śpiewa (nie)zakazane Piosenki”, w sobotę, 27 lipca
o godz. 20:00 w Centrum Kultury JP II w Mississauga. Msza
św. za poległych uczestników Powstania Warszawskiego,
o godz. 18:30 w kościele św. Maksymiliana Kolbe; Bilety na
koncert: $20 od osoby do nabycia od 2 czerwca w parafiach:
Św. Stanisława Kostki, Św. Kazimierza, Św. Maksymiliana
Kolbe i Św. Eugeniusza de Mazenod.

DWUMIESIĘCZNIK KSIĘŻY MICHALITÓW - „KTÓŻ JAK BÓG”

INTENCJA RÓŻAŃCOWA NA MIESIĄC CZERWIEC

Za kapłanów, aby prowadząc wstrzemięźliwe
i pokorne życie, z zaangażowaniem okazywali
aktywną solidarność najuboższym.

