June 16, 2019; The Most Holy Trinity
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Proverbs(8.22-31) Romans (5.1-5) John (16.12-15)

Jesus was not alone in His life & ministry. His relationship
to God, whom He called His Father, and to the Holy Spirit,
sustained Him. And He promised us a share in these
relationships. It’s clear that we need not - indeed,
cannot - live in isolation. The God in relationship that we
call the Trinity - is present to us to support us.

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( June 17 - 23)
MONDAY JUNE 17

Św. Brata Alberta Chmielowskiego

7:00 pm † Iwona i Roman Jurewicz - Aleksandra Kubik

TUESDAY , JUNE 18

8:00 am For God’s blessing for Patryk (b-day) - Family
7:00 pm † Janusz Olszówka - Żona z rodziną

WEDNESDAY, JUNE 19
8:00 am For God’s blessing for Josephine Castro (b-day)- Margarita
7:00 pm † Emilia i Stanisław Skarżyński - Janek z rodziną
THURSDAY, JUNE 20

8:00 am For God’s blessing for Sabir,Omar & Qumar Ali- Anita
7:00 pm † Eleonora, Lucjan i Agnieszka Owczarek– Rodzina

FRIDAY, JUNE 21

St. Aloysius Gonzaga

8:00 am For Souls in Purgatory - Tobola family
7:00 pm † Józef Ciesielski - Syn z rodziną

SATURDAY, JUNE 22
THE FEAST OF THE MOST HOLY TRINITY

Central mystery of our Christian faith says that there is only
one God in three Persons: while distinct from one another
in their relations of origin "it is the Father who generates,
the Son who is begotten, and the Holy Spirit who proceeds".
In their relations with one another, they are stated to be one
in all else, co-equal, co-eternal and consubstantial & each
is God, whole and entire. Accordingly, the whole work of
creation & grace in Christianity is seen as a single operation
common to all three divine persons, in which each shows
forth what is proper to him in the Trinity, so that all things are
"from the Father", "through the Son" and "in the Holy Spirit".
JUNE - THE MONTH DEDICATED TO SACRED HEART

We are encouraged to continue our devotion to
the SHJ throughout the month of June. Jesus
gives (in the apparitions to St. Margaret Mary
Alacoque) these 12 promises for those who are
devoted to His Sacred Heart: *I will give them all
the graces necessary for their state of life.* I will
establish peace in their families. *I will console them in all
their troubles. *They shall find in My Heart an assured refuge
during life and especially at the hour of their death. *I will
pour abundant blessings on all their undertakings. *Sinners
shall find in My Heart the source of an infinite ocean of
mercy. *Tepid souls shall become fervent. *Fervent souls
shall speedily rise to great perfection. *I will bless the homes
where an image of My Heart shall be exposed and honored.
*I will give to priests the power of touching the most hardened hearts. *Those who propagate this devotion shall have
their names written in My Heart, never to be effaced. *The all
-powerful love of My Heart will grant to all those who shall
receive Communion on the First Friday of nine consecutive
months the grace of final repentance; they shall not die under my displeasure, nor without receiving their Sacraments;
My heart shall be their assured refuge at that last hour.

9:00 am

† Jan, Marian i Anna - Siostra

5:00 pm For God’s blessing for Megan Valencia (b-day) - Margarita
SUNDAY, JUNE 23, CORPUS CHRISTI / BOŻE CIAŁO
8:00 am
9:30 am
11:00 am
12:30 pm
7:00 pm

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Henryk i Maria Grzywacz - Syn z rodziną
† Wiktor Reguła & Artur Bednarz - Family
† Piotr Jachyra - Córka Teresa z rodziną
Dziękczynna z prośbą o zdrowie dla Wandy (86ur.)

MARYGROVE CAMP FOR GIRLS - THANK YOU!

Last weekend we had a 2nd collection to support Marygrove Camp.
for girls, from underprivileged families sponsored by SVDP.
We have collected $1.277.00 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 this weekend: June 15/16. Special
envelopes for this cause are at the back of the church.
PILGRIMAGE TO THE SHRINE of OL of the CAPE IN QUEBEC

Join us for Pilgrimage to the National Shrine of our Blessed Mother
in Trois-Rivieres, Quebec ( August 18 - 21 ) under the religious
patronage of Fr. Joseph Machaj ). We will be visiting the Basilica of
St. Anne de Beaupre near Quebec City (dinner in Old Quebec City)
and St. Joseph's Oratory in Montreal. Cost $430.00 per person (for
private room - add $120.00). Departure from Canadian Tire parking
lot on Queensway.. For info please call Bonnie at 416 897 0557
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 8/9, 2019
Sunday Collection : $ 4,220.00
Marygrove Camp : $ 1,277.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

16 Czerwca 2019; Uroczystość Trójcy Przenajświętszej
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Ks.Przysłów (8.22-31) Rzymian (5.1-5) Jan (16.12-15)

Słowo dzisiejszej liturgii ukazuje nam głębię Bożego życia
i relacje między Osobami Trójcy Świętej. W Ewangelii Jezus
w rozmowie z uczniami podczas Ostatniej Wieczerzy wyjaśnia
posłannictwo Ducha Świętego, który włącza człowieka w życie
Boże. Z wiarą, która usprawiedliwia, i wielką radością
wsłuchajmy się w głoszone słowo, przez które Duch Święty
prowadzi nas do głębokiego poznania Osób Bożych.
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy Uroczystość Trójcy
Świętej. Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym
z najbardziej specyficznych elementów
chrześcijaństwa. Istnienie Trójcy Świętej
jest dogmatem naszej wiary. Samym
ludzkim rozumem nie doszlibyśmy do tej
prawdy. Objawił nam ją Chrystus.Prawda o
tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla
nas o tyle istotna, że przedstawia Pana
Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej
naturze, ale w trzech osobach. Osoby Boskie różnią się
między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą
drugą. Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani
też działaniem, które jest wspólne. Mają wspólną naturę Bożą,
wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między
sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od
nikogo, Syn Boży pochodzi przez odwieczne i duchowe
zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne
tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia
ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - pochodzenie od
Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na
podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców Kościoła.
Następującą piękną prefację odmawia się w uroczystość
Najświętszej Trójcy i w Mszach wotywnych o Najśw. Trójcy.
„Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne,
abyśmy zawsze i wszędzie Tobie składali dziękczynienie,
Panie, Ojcze święty, wszechmogący, wieczny Boże. Ty z
jednorodzonym Synem Twoim i Duchem
Świętym
jedynym jesteś Bogiem, jedynym jesteś Panem; nie przez
jedność osoby, lecz przez to, że Trójca ma jedną
naturę. W cokolwiek bowiem dzięki Twemu objawieniu
wierzymy o Twojej chwale, to samo bez żadnej różnicy
myślimy o Twoim Synu i o Duchu Świętym. Tak iż
wyznając prawdziwe i wiekuiste Bóstwo wielbimy
odrębność Osób, Jedność w istocie i równość w
majestacie. Majestat ten chwalą Aniołowie i Archaniołowie
Cherubini i Serafini, którzy nie przestają powtarzać
codziennie, jednym głosem wołając” W: „Święty, święty, święty,
Pan Bóg zastępów, pelne sa niebiosa i ziemia chwały Twojej (...)”

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. Kościół widzi w nabożeństwie do
Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom.
Chce także rozbudzić w sercach ludzkich
wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam
Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek
ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować
w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania
za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce. Bóg jest miłością.
Z miłości Bożego Serca istnieje cały wszechświat i rodzaj
ludzki. Kiedy zaś rodzaj ludzki sprzeniewierzył się Panu Bogu,
swojemu Stwórcy, Bóg nie przestał go miłować. Dowodem tej
niepojętej miłości było to, że dał swojego Syna. Uosobieniem
tej największej Bożej miłości jest Serce Jezusowe. Ta właśnie
miłość dla rodzaju ludzkiego kazała Jezusowi przyjść na
ziemię, przyjąć dla zbawienia rodzaju ludzkiego okrutną mękę
i śmierć. Z miłości tego Serca powstał Kościół, sakramenty
święte, a wśród nich Sakrament Miłości - Eucharystia.
Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również
zobowiązania. Człowiek nie powinien nadużywać dobroci
Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone
zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do Serca Jezusa
we wszystkich swoich potrzebach. Nie powinien jednak ranić
tegoż Serca na nowo grzechami. Kiedy jednak słabość ludzka
na nowo pchnie nas w bagno grzechu i w niewolę szatana,
mamy prawo zawsze ufać w miłosierdzie Boże, które gotowe
jest przyjść nam z pomocą i nas wybawić.Nabożeństwo
do Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów
pokutnych za grzechy innych. Kto miłuje Boże Serce,
ten będzie starał się temu Sercu wynagradzać za grzechy
braci. Tak więc nabożeństwo to budzi także świadomość
i odpowiedzialność społeczną. Nabożeństwo do Serca
Jezusowego nagli do naśladowania cnót tego Serca a przede
wszystkim do miłości we wszelkich jej przejawach.
„MARYGROVE CAMP”- PODZIĘKOWANIE

W ubiegły weekend druga składka przeznaczona była na letni
obóz dla dziewczat z ubogich rodzin - „Marygrove”. SVDP
serdecznie dziękuje za ofiary na ten cel. Zebraliśmy $ 1,277.
PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA - 15/16 CZERWCA

W ten weekend, 15/16 czerwca mamy w naszej parafii drugą
składkę na Papieskie Dzieła miłosierdzia. Fundusze te są
przeznaczone przez Papieża na cele charytatywne i na pomoc
ofiarom kataklizmów. Koperty 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.

