June 9, 2019; Pentecost Sunday
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Acts(2.1-11) 1 Corinthians(121.3-13) John(20.19-23)

Fire - as described in today’s Gospel - is a perfect image
for the Holy Spirit, because the Spirit-filled early Christians
set out on their mission with explosive and fearless
enthusiasm. Jesus equipped His followers with all they
needed for the task: peace and the Holy Spirit. On this feast
of Pentecost, often called the birthday of the church, we
celebrate that the same gifts are given to us who are
commissioned to continue that same work .
THE FEAST OF PENTECOST

Pentecost - which we are celebrating today, is
called the birthday of the Church, because at
the moment the Holy Spirit entered the
followers of Jesus, they became the Body of
Christ in the world. What the disciples freely
receive - they must now freely give. Pentecost
reminds us that we are now the Church, the Body of Christ
in the world and the Spirit gives us everything that we need
to complete the mission. The Gifts of the Holy Spirit are
permanent dispositions which make man docile in following
the promptings of the Holy Spirit. They are: wisdom,
understanding, counsel, fortitude, knowledge, piety, and
fear of the Lord. They belong in their fullness to Christ and
they complete and perfect the virtues of those who receive
them. They make the faithful docile in readily obeying divine
inspirations. The fruits of the Spirit are perfections that the
Holy Spirit forms in us as the first fruits of eternal glory. The
tradition of the Church lists twelve of them: "charity, joy,
peace, gentleness, faithfulness, patience, kindness,
goodness, generosity, modesty, self-control, chastity."
As we celebrate the descent of the Holy Spirit on the
Apostles, let us take this opportunity to ponder on our lives
as Christians & pray how we can best use the gifts, that the
Holy Spirit bestowes on us during Baptism & Confirmation.
JUNE - THE MONTH DEDICATED TO SACRED HEART
The month of June is dedicated to the Sacred

Heart of Jesus. Understood in the light of the
Scriptures, the term "Sacred Heart of Jesus"
denotes the entire mystery of Christ, the totality
of His being, and His person considered in its
most intimate essential: Son of God, uncreated
wisdom; infinite charity, principal of the salvation & sanctification of mankind. The "Sacred Heart" is Christ, the Word
Incarnate, Saviour, intrinsically containing, in the Spirit, an
infinite divine-human love for the Father and for His brothers.
Devotion to the Sacred Heart is a wonderful historical
expression of the Church's piety for Christ, her Spouse and
Lord: it calls for a fundamental attitude of conversion & reparation, of love & gratitude, apostolic commitment & dedication to Christ & His saving work. Among devotions to the
Sacred Heart are: Litany to the SHJ, Personal Consecration,
Act of Reparation or the Practice of First Fridays.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( 10 - 16)
MONDAY JUNE 10

7:00 pm † Aniela i Stefan - Siostra

TUESDAY , JUNE 11 St Barnabas, Apostle
8:00 am † Marcela Javier - Family
7:00 pm † Aleksandra Burka, Elwira i Aleksander Majewscy
WEDNESDAY, JUNE 12

8:00am For health for Helena Cymek
7:00 pm † Iwona i Roman Jurewicz - Mama

THURSDAY, JUNE 13 St. Anthony of Padua
8:00 am † Antoni Poźniakowski - Alicja
7:00 pm † Irena Misterka - Mąż z dziećmi
FRIDAY, JUNE 14

8:00 am For Souls in Purgatory - Tobola family
7:00 pm W int. dzieci i rodziców z Róży Św. Marii Goretti

SATURDAY, JUNE 15

9:00 am

† Czesława Borowska - Rodzina

5:00 pm For God’s blessing for Jeffrey Guiyab - Margarita
SUNDAY, JUNE 16, THE MOST HOLY TRINITY / TRÓJCY ŚWIĘTEJ
8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Antonina, Jan i Wojciech Borkiewicz - Małgosia z rodz.
For God’s blessing for Emmanuel Tandoc (b-day) – Mom
W intencji Domowego Kościoła
† Anna Mielnik - Wnuczka z mężem
MARYGROVE CAMP FOR GIRLS - JUNE 8/9

This weekend we have a second collection for Marygrove Camp.
Each summer, the Society of St. Vincent de Paul registers 1,000
girls, aged 5-13, for Marygrove Camp which provides a camping
experience to girls who may not otherwise have the opportunity for
vacation. God bless You for your generosity!
PAPAL CHARITIES COLLECTION - JUNE 15/16

This yearly collection to support Pope Francis Charities and natural
disasters’ relief will be taken next weekend: June 15/16. Special
envelopes for this cause are at the back of the church.
2019 SHARELIFE CAMPAIGN - THANK YOU!

Our annual charitable ShareLife appeal draws to an end. Thanks
to Your generosity & faithful support we have raised a total of
$19,790.00 (our parish goal is $29,500.00). Please remember that
You can donate to ShareLife until the end of July. God bless You!
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 June 1/2, 2019
Sunday Collection : $ 4,265.00
ShareLife Campaign : $6,560.00
Budgeted Sunday Collection: $ 4,024.00

9 Czerwca 2019; Zesłanie Ducha Świętego
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Dz.Ap.(2.1-11) L do Koryntian (12.3-13) Jan (20.19-23)

Podczas każdej Liturgii Słowa, także i dzisiaj, Duch Święty
poprzez karty Pisma Świętego wlewa do naszych umysłów
i serc Bożą naukę, która zapala „ogień miłości”. To Duch
Święty, który przychodzi w Słowie, pozwala nam zrozumieć
tajemnice naszej wiary, a także dokonuje w naszych sercach
cuda, które miały miejsce „w początkach głoszenia Ewangelii”.
To właśnie w dzisiejszej Eucharystii przez Ducha Świętego
dopełnione zostaje paschalne dzieło Jezusa Chrystusa.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO
W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość

Zesłania Ducha Świętego. Zebrani na
celebrowaniu Eucharystii, wspominamy dar Ducha
Św. udzielony Apostołom, początki Kościoła i Jego
misję względem wszystkich narodów. Myślimy
również o Darach Ducha Świętego udzielonym
nam w sakramentach Chrztu św. oraz Bierzmowania. Dar
Mądrości, doskonalący miłość i zachwyt sprawami Bożymi;
Dar Rozumu by rozumieć prawdy wiary; Dar Rady, który
pomaga w konkretnej sytuacji wybierać to, co bardziej
pożyteczne dla życia wiecznego; Dar Męstwa, który uzdalnia
duszę do rozpoznawania pokus i stawiania im zapory, do
przełamywania strachu przed ośmieszeniem z powodu wiary
i praktyk religijnych, do napominania bliźnich, którzy błądzą;
Dar Umiejętności pomagający duszy pokonać zauroczenie
stworzeniami, oraz udoskonalający cnotę nadziei przez zdanie
się na Boga; Dar Pobożności, który nie ma w sobie nic
z fałszywej dewocji, rytualizmu czy religijności naturalnej,
ale uzdalnia do przyjęcia wobec Boga postawy zaufania
analogicznej do postawy dziecka wobec kochających rodziców
oraz Dar Bojaźni Bożej - szacunek do Boga wynikający
z odkrycia Jego niezwykłości, a zatem u jej początku
stoi zachwyt Bogiem, a nie strach przed piekłem.
Gdybyśmy spróbowali wyobrazić sobie człowieka, który
w pełni korzysta ze wszystkich siedmiu duchowych dyspozycji,
to zobaczymy…. Jezusa Chrystusa. On jest zapowiedzianym
Mesjaszem, na którym spoczął Duch mądrości i rozumu,
duch rady i męstwa, duch wiedzy i bojaźni Pańskiej.
Dodajmy: prawdziwym człowiekiem a nie wyidealizowanym,
abstrakcyjnym i teoretycznym modelem idealnego człowieka.
Chcąc dążyć do modelu ukazanego w Ewangelii, musimy
nieustannie wracać do słowa Bożego, także do słowa
o Duchu, który w postaci siedmiu darów spoczywa na
Mesjaszu. Dary Ducha Świętego stają się praktycznymi
zdolnościami, z których możemy korzystać w wielu
codziennych sytuacjach. Takie stałe praktykowanie kontaktu
z Duchem Św. jest konieczne dla nieustannego odświeżania
wiary. W przeciwnym razie skostnieje ona w formie martwego
rytu i kodeksu moralnego, a nie o to chodziło Jezusowi,
który nauczał jak oddawać cześć Bogu w Duchu i prawdzie.

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 CZERWCOWE W PARAFII ŚW. TERESY

Adoracji Najświętszego Serca Pana Jezusa
poświęcony jest cały miesiąc czerwiec, zachęcamy
więc do udziału w nabożeństwach czerwcowych
od poniedziałku do piątku po Mszy świętej
o godz.19:00. Kult Serca Jezusa został oficjalnie
uznany pod wpływem objawień, XVII-wiecznej
mistyczki św. Małgorzaty Alacoque natomiast Papież Pius IX
oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół i rodzaj ludzki.
Tych, którzy nie mogą uczestniczyć w nabożenstwach,
zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
SKŁADKA NA LETNI OBÓZ DLA DZIEWCZĄT „MARYGROVE”

Stowarzyszenie św. Wincentego a Paulo każdego roku
sponsoruje obóz dla dziewcząt w Marygrove nad Georgian Bay.
Wesprzyjmy ten szlachetny cel swoją ofiarnością. Jest to wielka
pomoc dla dziewcząt z ubogich rodzin, których rodzice nie
mogą sobie pozwolić na wysłanie dzieci na wakacje. Koszt
pobytu jest pokryty w całosci z dorocznych składek W ten
weekend, 8/9 czerwca mamy drugą składkę na na ten cel.
Specjalne koperty znajdują się przy wejściu do kościoła.
PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA - 16 CZERWCA

W następną niedzielę, 16 czerwca będzie w naszej parafii
druga składka na Papieskie Dzieła miłosierdzia. Fundusze te są
przeznaczone przez Papieża na cele charytatywne i na pomoc
ofiarom kataklizmów. Koperty znajdują się z tyłu kościoła .
KAMPANIA „SHARE LIFE” 2019 - PODZIĘKOWANIE

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poparli tegoroczną
kampanię ShareLife. Zebraliśmy $19,790. Kwota wyznaczona
dla naszej parafii: $29,500. Ofiary na tegoroczną kampanię
ShareLife można składać do końca lipca 2019. Koperty na ten
cel oraz broszury informacyjne znajdują się z tyłu kościoła.
SPOTKANIA PRZY KAWIE I CIASTKU W SALI PARAFIALNEJ

Jak w każdą niedzielę, zapraszamy po Mszach św o 9:30, 11:00
i 12:30 do naszej sali parafialnej na kawę i pączki.
KONCERT Z OKAZJI 75-lecia POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

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,
której będzie przewodniczył ks. bp Matthew Ustrzycki - 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. Gorąco zachęcamy do udziału
we Mszy św. i koncercie. Informacje: Parafia św. S. Kostki.

