June 23, 2019; The Most Holy Body & Blood of Christ (Corpus Christi )
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGY OF THE WORD - REFLECTION
Genesis(14.18-20)Corinthians(11.23-26)Luke(9.11-17)

Today is the Feast of the Body and Blood of Christ. In the
Gospel we hear the story of Jesus feeding 5 thousand with
just a little bread and fish. Our Lord has demonstrated the
abundance that is available to us, has even made His blood
and body our spiritual food. So why do we act as if there
is not enough? Let ‘s have trust in our God of abundance!
THE FEAST OF THE CORPUS CHRISTI

MASS INTENTIONS / INTENCJE MSZALNE ( June 24 - 30)
MONDAY JUNE 24

TUESDAY , JUNE 25

8:00 am † Mieczysław Markowski - Daughter & family
7:00 pm † Władysław Sienicki - Córka z rodziną

WEDNESDAY, JUNE 26

8:00 am For God’s blessing & health for Helena Cymek
7:00 pm † Władysława Misterka - Córka z rodziną

Corpus Christi (Body and Blood of Christ) is a Eucharistic
solemnity, or better, the solemn commemoration of the institution of that sacrament.
It is, moreover, the Church's official act of
homage and gratitude to Christ, who by
instituting the Holy Eucharist gave to the
Church her greatest treasure. Holy Thursday, assuredly, marks the anniversary of
the institution, but the commemoration of the Lord's passion
that very night suppresses the rejoicing proper to the
occasion. Today's observance, therefore, accents the joyous
aspect of the Holy Thursday.

THURSDAY, JUNE 27

THE FEAST of THE MOST SACRED HEART of JESUS - June 28

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

The Feast of The Most Sacred Heart of
Jesus is one of the most widely practiced
and well-known devotions in the Roman
Catholic Church. It takes the physical
heart of Jesus as representation of His
Divine love for humanity. The Feast of
the Sacred Heart is always celebrated on
a Friday, 19 days after Pentecost Sunday. The devotion
especially emphasizes the unmitigated love, compassion,
and long-suffering of the heart of Christ towards humanity.
The origin of the devotion to the Most Sacred Heart derives
from St. Marguerite Marie Alacoque. She learned the devotion from Jesus during a mystical experiences. On Dec 27,
1673, Margaret Mary reported that Jesus permitted her to
rest her head upon His heart, and then disclosed to her the
wonders of His love, telling her that He desired to make
them known to all mankind and to diffuse the treasures of
His goodness, and that he had chosen her for this work. In
July 1674, Jesus requested to be honored under the figure
of His heart, also saying when He appeared radiant with
love, He asked for a devotion of expiatory love, frequent
reception of Holy Communion, especially on the First Friday
of the month, and the Observance of Holy Hours. Let us find
a short moment on this upcoming Friday, for the “Golden
Arrow Prayer”: “May the most holy, most sacred, most adorable, most incomprehensible and unutterable Name of
God be always praised, blessed, loved, adored and glorified
in Heaven, on earth, and under the earth, by all the creatures of God, and by the Sacred Heart of Our Lord Jesus
Christ, in the Most Holy Sacrament of the Altar. Amen.”

Narodziny Św. Jana Chrzciciela

7:00 pm † Genowefa i Jan Marucha - Siostra z rodziną

8:00 am † Brenda Caron - Grandchildren
7:00 pm † Antoni, Rozalia i Walenty Florkowski – Syn z rodziną

FRIDAY, JUNE 28 The Most Sacred Heart of Jesus
8:00 am For Souls in Purgatory - Tobola family
7:00 pm O łaski Ducha św. dla Mamy Władysławy
- rodzina
SATURDAY, JUNE 29
Św. Piotra i Pawła
9:00 am † Mieczysław Trela - Córka z rodziną

5:00 pm † Patrick Carroll - Wife & family
SUNDAY, JUNE 30, THIRTEENTH SUNDAY IN ORDINARY TIME

Intentions of Parishioners / W intencji Parafian
† Renata i Henryk Grzesicki - Syn z rodziną
† Fr. Stanisław Ćwiertnia - Family Sygut
O zdrowie i Boże błog. dla Janiny i Wacława - Córka z rodz.
O Boże błogosławieństwo dla Piotra i Pawła - Mama

PAPAL CHARITIES COLLECTION - THANK YOU!

Last weekend we had our annual collection to support Pope Francis
Charities and natural disasters’ relief. We have collected $1,485
Thank You for Your generosity for this worthy cause!
„THE ANGELS” - QUARTERLY MAGAZINE

Quarterly magazine „The Angels” can be purchased at the back
of the church. Please deposit $4.00 in the woodden box.
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 15/16, 2019
Sunday Collection : $ 3,915.00
Papal Charities : $ 1,485.00
THANK YOU ! DZIĘKUJEMY !

23 Czerwca 2019; Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało)
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

LITURGIA SŁOWA - REFLEKSJA
Rodz(14.18-20) Koryntian(11.23-26) Łukasz (9.11-17)

Liturgia słowa prowadzi nas do ofiary Melchizedeka, przez
rozmnożenie chleba aż do ustanowienia Eucharystii. Opisy
z Ks. Rodzaju i Ewangelii wg. Św. Łukasza są zapowiedziami
zbawczego działania Chrystusa, które w drugim czytaniu
przedstawia nam św. Paweł Apostoł. Fragment z Listu
do Koryntian to najstarszy biblijny opis ustanowienia
Najświętszego Sakramentu. Niech lektura tych tekstów
uświadamia nam cud, w którym właśnie uczestniczymy.
UROCZYSTOŚĆ BOŻEGO CIAŁA

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało
jest jednym z głównych świąt obchodzonych w
Kościele katolickim. Choć świadomość
niezwykłego cudu przemiany konsekrowanego
chleba i wina w rzeczywiste Ciało i Krew
Chrystusa towarzyszyła wiernym od początku
chrześcijaństwa, jednak trzeba było czekać aż
dziesięć stuleci zanim zewnętrzne przejawy
tego kultu powstały i zadomowiły się w Kościele katolickim.
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi, iż “sposób obecności
Chrystusa pod postaciami eucharystycznymi jest wyjątkowy.
W Najświętszym Sakramencie Eucharystii są zawarte
prawdziwie, rzeczywiście i substancjalnie Ciało i Krew wraz
z duszą i Bóstwem Pana naszego Jezusa Chrystusa, a więc
cały Chrystus” (KKK 1374).
Procesje eucharystyczne w dniu Bożego Ciała wprowadzono
później niż samo święto. Pierwsza wzmianka o uroczystej
procesji przed sumą w Kolonii w latach 1265-75, podczas
której niesiono krzyż z Najświętszym Sakramentem. W ten
sposób nawiązywano do dawnego zwyczaju zabierania w
podróż Eucharystii dla ochrony przed niebezpieczeństwami.
Uroczystość Bożego Ciała i Krwi Chrystusa jest jednym z
najważniejszych świąt w Kościele. Jest to podziękowanie
Jezusowi za dar Eucharystii, za to że dał nam się cały! A my?
Jak często nie doceniamy tego Wielkiego Daru, jakże często
zaniedbujemy Mszę świętą? Jak często gdy mamy do wyboru
pójście do kościoła na Eucharystię i jakieś inne zajęcie
wybieramy to drugie? My ministranci jako słudzy Ołtarza i
Chrystusa Eucharystycznego musimy się starać wypełniać tę
posługę z należytą sumiennością i gorliwością. Bo kto inny jak
nie my, ma zadbać o to aby wszystkie czynności Liturgiczne
odbyły się z odpowiednią im czcią? Kochajmy Eucharystię tak
jak i nasz wielki patron - św. Tarsycjusz, który nie zawahał się
oddać życia za Chrystusa obecnego w Najświętszym
Sakramencie. Dlatego prośmy właśnie podczas tej
Uroczystości, Pana Jezusa o dobrych i gorliwych ministrantów
oraz kapłanów, polecając całe nasze Duszpasterstwo.
NIESIENIE DARÓW OFIARNYCH DO OŁTARZA W NIEDZIELĘ

Zachęcamy parafian, którzy zamówili niedzielną intencję Mszy
świętej, do przyniesienia darów ofiarnych w procesji. Prosimy
podejść wcześniej i zaoferować swoją służbę.

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.
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA

Uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa, którą będziemy obchodzić 28
czerwca, wyraża prawdę, którą zapisał św.
Jan Apostoł: „Bóg jest miłością”. Kult Serca
Jezusa został oficjalnie uznany pod wpływem
objawień XVII-wiecznej mistyczki św.
Małgorzaty Alacoque. Wymowa uroczystości
odwołuje się do powszechnie czytelnej symboliki serca,
wyrażającej miłość. Wszystkie teksty liturgiczne tej uroczystości
zwracają uwagę przede wszystkim na Bożą miłość, której
najpełniejszym symbolem jest Serce Jezusa. Na dzień
uroczystości wyznaczono - zgodnie z żądaniem, które Jezus
przedstawił św. Małgorzacie - piątek po oktawie Bożego Ciała.
Pius IX w 1856 r. rozszerzył to święto na cały Kościół.
On również oddał Sercu Jezusowemu w opiekę cały Kościół
i rodzaj ludzki. Przed nami ostatni tydzień czerwca i jest ciągle
możliwość Adoracji Najświętszego Serca Pana Jezusa podczas
nabożeństw czerwcowych (od wtorku do piątkiu o 19:00).
PAPIESKIE DZIEŁA MIŁOSIERDZIA - 15/16 CZERWCA

W poprzedni weekend, zebrana została w naszej parafii
składka na Papieskie Dzieła miłosierdzia (na cele charytatywne
i na pomoc ofiarom kataklizmów). Zebraliśmy na ten cel sumę
$ 1,485. Serdeczne Bóg zapłac za Wasza ofiarność!
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.
PIELGRZYMKA MARYJNA - O. Jacek Cydzik

Radio Maryja zaprasza na pielgrzymkę maryjną do Portugalii,
Francji, Hiszpanii pod duchową opieką O. Jacka Cydzika (2128 września). Cena: $3530. Bezpośrednie przeloty, wygodny
autokar, codzienna Msza św i opieka polskojęzycznych
przewodników. Informacje oraz zapisy – do 15 lipca: w biurze
Orbis Vacation & Travel; tel: 905-624-1115, 2065 Dundas
Street East #107, Mississauga, oraz u p.Joanny Strzeżek,
tel: 905 845 3553. Zapraszamy serdecznie!

