SŁOWO BOŻE
PIERWSZE CZYTANIE (Dz 2,1–11 )
Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym

DRUGIE CZYTANIE (Rz 8, 8-17 )
Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży,
są synami Bożymi
SEKWENCJA
Przybądź, Duchu Święty,
EWANGELIA (J 14, 15-16. 23b-26 )
Duch Prawdy was wszystkiego nauczy

ROZWAŻANIE
Pięćdziesiąt dni
po
zmartwychwstaniu Jezusa
Chrystusa - w tym
roku 9 czerwca Kościół obchodzi
uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Tym
samym świętuje swoje narodziny, bo w tym
dniu, jak pisze św. Łukasz w Dziejach Apostolskich, grono Apostołów zostało
"uzbrojone mocą z wysoka" a Duch Święty
czyni z odkupionych przez Chrystusa jeden
organizm - wspólnotę. Na zgromadzonych w
Wieczerniku Apostołów Jezus Chrystus zesłał
Ducha Pocieszyciela, by Ten, doprowadził do
końca dzieło zbawienia. W ten sposób rozpoczyna się nowy etap - czas Kościoła, który
ożywiony darem z nieba rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o zbawieniu w
Chrystusie.
Duch Święty dzięki swoim darom: mądrości,
rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni Bożej uzdalnia wiernych do
dojrzałej obecności w świecie. Kieruje losami
Kościoła, kiedy wybiera do grona Apostołów
w miejsce Judasza św. Macieja, kiedy prosi o
wyznaczenie Barnaby i Pawła, czy kiedy posyła Apostołów do tego, by w określonych częściach świata głosili Ewangelię. Wprowadza
wspólnotę wierzących w głębsze rozumienie
tajemnicy Chrystusa, dając im zrozumienie
Pisma świętego.

ZAPOWIEDZI
Anna Agnieszka Kukla
córka Wiesławy i Leszka
Kamil Jacek Zwolinski
syn Małgorzaty i Ryszarda
Anika Siuda córka Marty i Mirosława
Kamil Tadeusz Baryla syn Marty i Mariusza

ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO

9 CZERWCA 2019

Z PULPITU...

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 104)
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię.

INTENCJE MSZALNE

Uroczystość Bożego Ciała w tym roku
przypada w niedzielę 23 czerwca. Po
sumie odbędzie się procesja do czterech
ołtarzy, które przygotowane są tradycyjnie przez grupy parafialne. Przypomi-

O. Stanisław urodził się w Chojnicach, w diecezji Pelplińskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 1981 roku i rok później otrzymał obediencję na Madagaskar. Obecnie pracuje w
Volobe, 60 km na zachód od Tamatave. Jest
tam 60 wspólnot chrześcijańskich w sumie
4800 katolików. Jest to rozległa misja i do
najdalszej wspólnoty od centralnej misji Volobe jest 90 km. Drogi samochodowe w ogóle
nie istnieją, są tylko ścieżki, czyli jest to prawdziwy Malgaski busz.

S. Karolina zaprasza
dziewczynki do sypania
kwiatków w trakcie procesji.
Dzieci gromadzą się na
sumie w wyznaczonych
ławkach ze swoimi
koszyczkami.

W czwartek 13 czerwca
Różaniec Fatimski odbędzie się
o godz. 18:30.
Procesje do Ogrodu poprowadzi
s. Karolina.

W ubiegłą niedzielę zakończyliśmy tegoroczną zbiórkę na cele charytatywne Archidiecezji Toronto ShareLife. Jesteśmy
bardzo wdzięczny tym wszystkim parafianom, którzy odpowiedzieli na nasz apel i
złożyli ofiary na ShareLife w tym roku.
Cardinal Collins w szczególny sposób prosił naszą parafię o większą ofiarność na ten
cel i odpowiedzieliśmy pozytywnie. Osiągnęliśmy wyznaczony nam cel. Ostateczna suma
na ShareLife wyniosła
$118,158.00 Serdeczne Bóg zapłać

DZISIAJ...
NA KAWĘ I PĄCZKI zapraszają Rycerze Kolumba IV
stopnia.

10 CZERWCA, PONIEDZIAŁEK

WKRÓTCE...

OBJAWIENIA W FATIMIE

Każdego roku w Archidiecezji Toronto, w każdej parafii, w wakacyjnych miesiącach odbywa się ANIMACJA MISYJNA. Do wszystkich
parafii zapraszani są misjonarze z krajów
misyjnych, którzy głoszą Słowo Boże, spotykają się z wiernymi i przy tej okazji zbierana jest
również kolekta, aby wspomóc ich działalność
duszpasterską i misyjną.
W naszej parafii gościł będzie O. Stanisław
Oller OMI w weekend 15/16 czerwca,
misjonarz z Madagaskaru.

W dniach od 10 do 14 czerwca nasi ojcowie
będą na dorocznych rekolekcjach. W tym
czasie nie będzie sprawowanych Mszy św. w
naszej parafii.
Różaniec będzie odmawiany o godz. 18:30.
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namy, że tego dnia nie ma mszy
św. o godz. 13:00
Serdecznie wszystkich zapraszamy
do udziału w procesji.

Zachęcamy do częstego odmawiana modlitwy do Świętego Michała
Archanioła:
Święty Michale Archaniele!/
Wspomagaj nas w walce, /a przeciw niegodziwości i zasadzkom
złego ducha/ bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, /
pokornie o to prosimy, /
a Ty Wodzu niebieskich zastępów, /szatana i inne duchy złe, /
które na zgubę dusz ludzkich po
tym świecie krążą, mocą Bożą

PODZIĘKOWANIE
W niedzielę 16 czerwca pożegnamy w naszej
parafii O. Witalija Podolan,
który od grudnia bardzo pięknie nam pomagał w parafii.

Jesteśmy mu bardzo
wdzięczni za jego dyspozycyjność i ogromną pomoc duszpasterską.
O. Witalij powróci do pracy na Ukrainie.
O. Witalij bardzo chętnie przyjemnie intencje
Mszy św. do odprawienia przez ojców na
Ukrainie. Intencje można przynieść do biura
parafialnego lub przekazać je bezpośrednio
O. Witalijemu.
Bóg zapłać.

TREŚĆ OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ W FATIMIE W 1917 R.
NA PODSTAWIE WSPOMNIEŃ SIOSTRY ŁUCJI
TEKST ZATWIERDZONY PRZEZ BISKUPA DIECEZJI LEIRIA
FATIMA, GRUDZIEŃ 2002
13 czerwca 1917 r. - II
objawienie się Matki Bożej
Po odmówieniu różańca z
Hiacyntą, Franciszkiem i
innymi osobami, które były
obecne, zobaczyliśmy znowu odblask światła, które
się zbliżało (to cośmy nazwali błyskawicą), i następnie ponad dębem skalnym
Matkę Bożą, zupełnie podobną do postaci z maja.
- „Czego Pani sobie życzy ode mnie?"
- „Chcę, żebyście przyszli tutaj dnia 13 przyszłego
miesiąca, żebyście codziennie odmawiali różaniec i
nauczyli się czytać. Później wam powiem, czego
chcę".
Prosiłam o uzdrowienie jednego chorego.
- „Jeżeli się nawróci, wyzdrowieje w ciągu roku".
- „Chciałabym prosić, żeby nas Pani zabrała do
nieba".
- „Tak! Hiacyntę i Franciszka zabiorę niedługo. Ty
jednak tu zostaniesz przez jakiś czas. Jezus chce
się posłużyć tobą, aby ludzie mnie poznali i pokochali. Chciałby ustanowić na świecie nabożeństwo
do mego Niepokalanego Serca. Kto je przyjmuje,
temu obiecuje zbawienie dla ozdoby Jego tronu".
- „Zostanę tu sama?" - zapytałam ze smutkiem.
- „Nie, moja córko! Cierpisz bardzo? Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce
będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi
do Boga".
W tej chwili, gdy wypowiadała te ostatnie słowa,
otworzyła swoje dłonie i przekazała nam powtórnie
odblask tego niezmiernego światła. W nim widzieliśmy się jak gdyby pogrążeni w Bogu. Hiacynta i
Franciszek wydawali się stać w tej części światła,
które wznosiło się do nieba, a ja w tej, które się
rozprzestrzeniało na ziemię. Przed prawą dłonią
Matki Boskiej znajdowało się Serce, otoczone cierniami, które wydawały się je przebijać.
Zrozumieliśmy, że było to Niepokalane Serce Maryi,
znieważane przez grzechy ludzkości, które pragnęło
zadośćuczynienia.
To, Ekscelencjo, mieliśmy na myśli, kiedyśmy mówili, że Matka Boska wyjawiła nam w czerwcu tajemnicę. Nasza Pani nie rozkazała nam tego zachować
w tajemnicy, ale odczuwaliśmy, że Bóg nas do tego
nakłania.

Dzisiaj druga kolekta zbierana jest na obóz dla
dziewcząt z ubogich rodzin, Marygrove Camp.
Każdego roku ponad 1000 młodych dziewcząt,
których rodziny zmagają się z trudnościami
finansowymi lub domowymi, cieszy się radosnym doświadczeniem kempingowym. Obecność każdej dziewczynki na obozie jest w pełni
opłacona dzięki hojnemu wsparciu parafian.
Dziękujemy za wsparcie tej charytatywnej akcji.

DZISIAJ

18:30 Różaniec
godz. 16:00

KONCERT
na „ZAKOŃCZENIE ROKU”
Sala Parafialna. Bilety $15.00.

11 CZERWCA, WTOREK
18:30 Różaniec
12 CZERWCA, ŚRODA
18:30 Różaniec

30 VI - 7 VII, REKOLEKCJE IGNACJAŃSKIE.
Email: magis0007@gmail.com
lub Magda cell # 905-301-7544.
Info:http://magis.webs.com

13 CZERWCA, CZWARTEK
18:30 Różaniec Fatimski
14 CZERWCA, PIĄTEK
18:30 Różaniec

KONCERT Z OKAZJI
75. ROCZNICY POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
Parafia Św. Stanisława Kostki
pod patronatem Konsulatu
Generalnego Rzeczypospolitej
Polskiej organizuje koncert
patriotyczny
pt. Toronto śpiewa
(nie)zakazane Piosenki.
Koncert odbędzie się w sobotę, 27 lipca 2019
r. o godz. 20:00 w Centrum Kultury im. Jana
Pawła II. Koncert poprzedzi uroczysta Msza
św. za poległych uczestników Powstania Warszawskiego, o godz. 18:30 w kościele św.
Maksymiliana Kolbe.
Mszy św. będzie przewodniczył ks. biskup
Matthew Ustrzycki. Bilety na koncert w cenie
$20 od osoby, można nabyć dzisiaj w sali
parafialnej oraz w parafiach: Św. Stanisława
Kostki, Św. Kazimierza i Św. Eugeniusza de
Mazenod.
Po bliższe informacje prosimy dzwonić do
Parafii św. Stanisława Kostki w Toronto.
Gorąco zachęcamy do udziału
we Mszy św. i koncercie.

PIELGRZYMKA

15 CZERWCA, SOBOTA
8:00 śp. Filipa Bojana 10.rocz. śm. – mama z rodziną
17:00 śp. Ryszard Remplakowski - żona, przyjaciele,
rodzina
19:00 śp. Marian Ilnicki - siostra Barbara z rodziną
16 CZERWCA, NIEDZIELA
8:00 śp. Jadwiga, Albin Pigiel - córka Marysia
9:30 Dzięk. z okazji 50. rocz. ślubu Bronisławy
i Antoniego Smyj - dzieci
11:00 za parafian i dobrodziejów
13:00 śp. Helena Wilk i zmarli z rodziny Wilk,
Stachura i Witkoś
14:30 w intencji Domowego Kościoła
19:00 śp. Władysław Armatys 5. rocz. śm. - żona
i córki z rodziną

RÓŻANIEC W TYM TYGODNIU PROWADZI RÓŻA 35

CHRZTY

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W DZIĘKCZYNNEJ PIELGRZYMCE DO ZIEMI ŚWIĘTEJ
z okazji 40 rocznicy założenia naszej parafii.
Pielgrzymka odbędzie się w dniach od 20 do
28 października. Odwiedzimy Górę Tabor,
Nazaret, Kanę Galilejską, Jeziora Galilejskie,
Górę Błogosławieństw, Qumran, Górę Oliwną,
Ogród Oliwny, odprawimy Drogę Krzyżową
idąc śladami Chrystusa, będziemy również
przy Grobie Dawida, Ścianie Płaczu, w Betlejem, w kościele Zaśnięcia Matki Bożej jak
również jeden dzień spędzimy nad Morzem
Martwym.
Info.: POLIMEX, tel. 905 238 6683,
wew. 427, prosić Mirę.

Ariella Celeste Gertrude Gallardo
Córka Moniki Wyprzał i Cristian Gallardo

Sophie Theresa Terry
Córka Aleksandry i Shelby Terry

Tomasz Paprocki
Syn Katarzyny Wsciubiak i Jacka Paprockiego

Madison Ciomkalo
Córka Catherine Niebylski i Jakuba Ciomkalo

Jakub Andrzej Kozlowski
Syn Urszuli i Pawla Kozlowski

