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Sunday Masses
SATURDAY
SUNDAY

5:00 PM
8:00 AM
9:45 AM
12:00 PM

- English
- English
- Polish
- Polish

Lord, send your Spirit,
and renew the face of the earth.

Weekdays Masses
TUESDAY
8:00 AM
WEDNESDAY 7:30 PM
THURSDAY
8:00 AM
FRIDAY
7:30 PM
SATURDAY 10:00 AM

- English
- Polish
- English
- Polish
- Polish

Adoration of
the Blessed Sacrament

Friday
6:30 - 7:30 PM
I Friday of the Month 8:00PM –11:00 PM
I Sunday of the Month 10:45AM-11:45AM

Sacrament
of Reconciliation
30 min. before every Mass
I Friday of the Month 8:00PM –11:00 PM
Saturday 4:00PM - 4:45 PM

POSŁUGA
DUSZPASTERSKA

Msze Święte Niedzielne
Sobota
Niedziela

5:00 PM - j. angielski
8:00 AM - j. angielski
9:45 AM - j. polski
12:00 PM - j. polski

Msze Święte
w Dni Powszednie
Wtorek
Środa
Czwartek
Piątek
Sobota

8:00 AM
7:30 PM
8:00 AM
7:30 PM
10:00 AM

- j. angielski
- j. polski
- j. angielski
- j. polski
- j. polski

Adoracja
Najśw. Sakramentu
Piątek
6:30 - 7:30 PM
I Piątek Miesiąca 8:00PM –11:00 PM
I Niedziela Miseiąca 10:45AM

Spowiedź Święta

30 MIN. przed każdą Mszą Świętą
Sobota
4:00PM - 4:45PM
I Piątek Miesiąca 8:00PM –11:00 PM

N i e c h z s tą p i D u c h T w ó j i o d n o w i z i e m i ę
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They were all filled
with the Holy Spirit!"
Saturday, 06.08.19
Do you know and experience in your
10:00AM - O Boże błogosławieństwo, zdrowie
own life the gift and power of the Holy
oraz potrzebne łaski dla Stanisławy
Spirit? After his death and resurrection
5:00PM - For God’s blessing and
Jesus promised to give his disciples the
good health for Ruth Richards
gift of the Holy Spirit. He said to them, Receive the Holy
Sunday, 06.09.19
Spirit! (John 20:22) Jesus knew that his disciples would
8:00AM + Vivian Strausbaugh
need the power of the Holy Spirit to carry out the mis9:45AM - O Boże błogosławieństwo
sion entrusted to them. The gift of the Holy Spirit was
i potrzebne łaski dla Lucyny Błońskiej
conditional upon the ascension of Jesus to the right
12:00PM - Dziękczynno-błagalna
hand of the Father. That is why Jesus instructed the
w intencji Amadeusza
apostles to wait in Jerusalem until you are clothed with
Tuesday 06.11.19
power from on high . Why did they need power from on
8:00 AM - For God’s blessing for
Milana Richardson
high? The Gospels tell us that Jesus was filled with the
Holy Spirit when he was baptized at the Jordan River:
Wednesday, 06.12.29.19
11:00AM + Mary Bruders (Funeral)
"And John bore witness, 'I saw the Spirit descend as a
7:30PM
+ Antoni Zembrzowski
dove from heaven, and it remained on him... this is he
Thursday, 06.13.19
who baptizes with the Holy Spirit'".
8:0 AM
- For special intention
"And Jesus, full of the Holy Spirit, returned from the
Friday, 06.14.19
Jordan, and was led by the Spirit for forty days in the
7:30 PM - za zmarłych
wilderness... and Jesus returned in the power of the
Saturday, 06.15.19
Spirit into Galilee".
10:00AM - _________________
Just as Jesus was anointed with the Spirit at the
5:00PM
+ Patricia Woolman
beginning
of his ministry, so the disciples needed the
Sunday, 06.16.19
anointing
of
the Holy Spirit to carry out the mission en8:00AM
- For God’s blessing for Alex
and her new conceived baby
trusted to them by Jesus. The Holy Spirit is given to all
9:45AM
- O Boże błogosławieństwo
who are baptized into Jesus Christ to enable us to live a
oraz ozdrowienie Jana
new way of life - a life of love, peace, joy, and righteous12:00PM - W intencji absolwentów oraz dzieci
ness. The Holy Spirit fills our hearts with the love of
i katechetów Szkoły Niedzielnej
************************** ****************** **************** ***********
God, and he gives us the strength and courage we need
LEKTORS
in order to live as faith-filled disciples of the Lord Jesus.
Saturday, 06.08.19
The Spirit helps us in our weakness, and enables
5:00 PM Tom Beale
us to grow in spiritual freedom - freedom from doubt,
Sunday, 06.09.19
8:00 AM Anne Marie Trimnell
fear, and from slavery to our unruly desires. The Spirit
9:45 AM Grupa Katechetyczna
instructs us in the ways of God, and guides us in living
12:00 PM Andrzej Łapiński/ Izabela Łapiński
according to God's will. The Spirit is the source and
Saturday, 06.15.19
giver of all holiness. Isaiah foretold the seven-fold gifts
5:00 PM Tom Acheson
that the Spirit would give: wisdom, understanding, counSunday, 06.16.19
sel, fortitude, knowledge, piety, and fear of the Lord.
8:00 AM Paula Guinasso
The gift of Pentecost - the outpouring of the Holy
9:45 AM Agnieszka Góralczyk / Jakub Bernacki
12:00 PM Katecheci
Spirit, and the spiritual gifts and blessings of God - are
made possible through the death, resurrection, and
NADZWYCZAJNI SZAFARZE EUCHARYSTII
Sunday, 06.09.19
ascension of the Lord Jesus. After his resurrection Je9:45 AM Michał Franczyk
sus "breathed" on his disciples and gave them the Holy
Sunday, 06.16.19
Spirit. Just as God breathed life into Adam, so the gift of
9:45 AM Miłosz Góralczyk
the Holy Spirit is an impartation of "new life" for his
people. With the gift of the Holy Spirit a new creation
begins. God recreates us for his glory. Jesus' gift of

The Mass Intentions

Sacraments

peace to his disciples was more than an absence of
trouble. His peace included the forgiveness of sins and
the fullness of everything good. Do you want power to
live a faith-filled life as a disciple of Jesus? Ask the
Father to fill you with the power of his Holy Spirit.
Basil the Great, an early church father, explains the
role of the Holy Spirit in our lives:
"The Spirit restores paradise to us and the way to heaven and adoption as children of God; he instills confidence that we may call God truly Father and grants us
the grace of Christ to be children of the light and to
enjoy eternal glory. In a word, he bestows the fullness of
blessings in this world and the next; for we may contemplate now in the mirror of faith the promised things we
shall someday enjoy. If this is the foretaste, what must
the reality be? If these are the first fruits, what must be
the harvest?"
The Lord Jesus offers each one of us the gift and
power of his Holy Spirit. He wants to make our faith
strong, give us hope that endures, and a love that never
grows cold. He never refuses to give his Spirit to those
who ask with expectant faith. Jesus instructed his disciples to ask confidently for the gift of the Spirit: "If you
then, who are evil, know how to give good gifts to your
children, how much more will the heavenly Father give
the Holy Spirit to those who ask him!". Do you thirst for
God and for the abundant life he offers through the gift
of his Spirit?
"Lord Jesus, I thank you for the gift of Pentecost and for
the new life you offer in the Holy Spirit. Fill me with your
Holy Spirit and set my heart ablaze with the fire of your
love that I may serve you in joy and freedom."

Don Schwager
************************** ****************** **************** ************************** *******

Come Holy Spirit, fill our hearts and kindle them
in the fire of your love.
Send forth Your Spirit and they shall be created.
And You shall renew the face of the earth.
O God, who by the light of the Holy Spirit instructs
the hearts of the faithful, grant that by the same
Holy Spirit we may be truly wise and ever rejoice in
His consolation, through Christ our Lord. Amen.
************************** ****************** **************** ************************** *******

Mary Bruders
Our parishioner Mary Bruders died on
Sunday, June 2nd.
Her funeral will be in our church on
Wednesday, June 12th at 11:00AM.

Sakramenty

SACRAMENT OF BAPTISM: Please contact Parish Office at least CHRZEST: Zgłaszamy miesiąc przed planowaną datą chrztu.
I KOMUNIA: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczą dzieci, które w 2020 r. ukończą 9 lat.
one month in advance.
BIERZMOWANIE: Katecheza trwa 2 lata. W katechezie uczestniczy młodzież, która w
SACRAMENT OF MARRIAGE: Please contact Pastor at least
2019 roku ukończy 16 lat. Młodzież przyjmie sakrament bierzmowania 22 IX 2019
six months before anticipated wedding date. At least one of
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Prosimy zgłaszać 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
the parties must be a registered, participating Catholic memODWIEDZINY CHORYCH: W tygodniu, kiedy jest I piątek miesiąca. W nagłych wypadkach
proszę dzwonić o każdej porze - tel. (206)282 - 1804
ber of our Parish.
Sakramenty:
chrztu,
I komunii św, bierzmowania oraz małżeństwa udzielane są
SACRAMENT OF SICK: 1st Friday of the month. In case of
osobom, które formalnie i aktywnie uczestniczą w życiu parafii.
emergency please call the parish office at any time:
(206)282 - 1804.
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Bogu dziękujcie,
Ducha nie gaście!
W uroczystość Zesłania Ducha Świętego
powróćmy myślą do 7 czerwca 1991 roku.
Na zakończenie Eucharystii, sprawowanej
w Płocku, św. Jan Paweł II powiedział
wówczas do zgromadzonych:
„Drodzy bracia i siostry, do wszystkich mówię słowa Apostoła: „Różne są dary łaski,
lecz ten sam Duch; różne też są rodzaje posługiwania, ale jeden Pan; różne są
wreszcie działania, lecz ten sam Bóg, sprawca wszystkiego we wszystkich” (1 Kor
12, 6). Niech każdy odnajdzie się w tych słowach, niech każdy strzeże swojego
daru, swojego charyzmatu i według niego działa w Kościele, według niego działa też
dla dobra tej wielkiej wspólnoty, jaką jest nasza Ojczyzna. „Bogu dziękujcie (...).
Ducha nie gaście!”
Papież wezwał w ten sposób swoich rodaków do wdzięczności Bogu oraz
otwarcia na Ducha Świętego. I pokazał, że nie jesteśmy samowystarczalni. Potrzebujemy mocy z wysoka, aby blask zmartwychwstałego Pana mógł przedrzeć się
przez ciemności naszej duszy.
Francuski noblista Henryk Bergson napisał, że istnieją dwa źródła religii. Pierwsze to wnętrze człowieka, gdzie dokonuje się spotkanie z Bogiem; drugie - to społeczeństwo ze swoimi wzorcami moralnymi, autorytetami i opiniami. Otóż w naszych
czasach to drugie źródło zanika, gdyż społeczeństwo zdaje się mieć coraz większą
alergię na sprawy Boże. Wielu teologów wypowiada się wręcz, że żyjemy w czasach neopogańskich. O wyznaniu decydują już nie wpływy kulturowe, lecz osobiste
nawrócenie. Przypomina to czasy pierwszych chrześcijan. I tak jak wówczas niesprzyjający był dla nich układ społeczny i kulturowy, tak dzisiaj przychodzi nam z
pomocą Duch Święty. Jak obiecuje Pismo: „gdzie się rozprzestrzenił grzech, tam się
szczególnie rozlała łaska”.
Św. Paweł w Liście do Rzymian pisze, że obdarzeni życiem nadprzyrodzonym
będą nie ci, którzy żyją zgodnie z duchem czasów, ale ci, którzy żyją według Ducha:
„Ci bowiem, którzy żyją według ciała, dążą do tego, czego chce ciało; ci zaś, którzy
żyją według Ducha – do tego, czego chce Duch. Dążność bowiem ciała prowadzi do
śmierci, dążność zaś Ducha – do życia i pokoju”.
Wiara, jak i życie ludzkie w ogóle, potrzebuje wspólnoty. Wspólnotą, którą
kieruje w niewidzialny sposób Duch Święty, i którą obdarza On swoimi darami, jest
Kościół. Jak głosi pierwszy wpis, którego dokonał pisarz Henryk Sienkiewicz w
księdze pamiątkowej Muzeum Diecezjalnego w Płocku, „Kościół jest stróżem przeszłości piastunem teraźniejszości i siewcą przyszłości”.
Chrześcijanin to człowiek, który żyje we wspólnocie Kościoła i pozwala się prowadzić Duchowi Świętemu. Głos tego Nauczyciela dociera do niego z głębi sumienia i
nauczania Kościoła. Pomaga też iść za wolą Bożą, gdy trzeba dokonać wyboru.
Bóg „nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia
swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym,
którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy,
usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego”.
ks. Leszek Smoliński
***************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************

Rozważania do Litanii o Sercu Jezusowym
na podstawie "Rozmyślań"
św Urszuli Ledóchowskiej
Serce Jezusa, ze Słowem Bożym istotowo zjednoczone!
Jezu, u stóp krzyża, wpatrując się w Twe Boskie Serce włócznią przebite, rozumiem Twój cichy głos: Kochaj i czyń pokutę. Kochaj! Tak, Jezu, chcę Ciebie
kochać coraz więcej. Ale jakże mam Tobie miłość okazywać? Ty, Panie, potrzebujesz czynu. Uczucia mijają, a czyn pozostaje.
Miłość mą, Jezu, okażę Tobie miłością bliźniego, miłością, która poświęca swe
"ja" dla dobra innych, która kocha czynem. Tak jak nas Jezus kochał czynem, ofiarą, poświęceniem bez granic. Serce Jezusa, chcę Cię kochać całym swoim życiem,
kochać coraz więcej!
Jezus nie domaga się ode mnie pokut nadzwyczajnych. Moją pokutą niech
będzie radosne, pogodne dźwiganie krzyżyków, które życie nasze ze sobą przynosi.
Serce Jezusa, nieskończonego majestatu!
Tam, gdzie jest pokorne poddanie Panu Najwyższemu, tam serce nie potrzebuje ani
się trwożyć, ani lękać. Bóg jest moim Panem, Panem najlepszym, najbardziej kochającym. W Jego ręku moje życie, moje prace, przedsięwzięcia i śmierć sama. On
wszystkim kieruje, wszystkim rządzi, a ja niczego innego nie chcę, jak tylko tego, by
Pan mój miał we mnie giętkie narzędzie do pełnienia Jego woli.
Chcę być małą piłeczką w ręku Jezusa, niech mną się bawi, jak Mu się podoba.
Odrzucić chcę usilnie wszelkie troski, kłopoty, niepokoje, pragnące zakraść się do
mego serca. Chcę słuchać głosu dobrego Pana…

09 Czerwca 2019

Serce Jezusa, świątynio Boga!
Łączność z Jezusem pozwala mi działać dużo dobrego i iść zawsze naprzód po
drodze cnoty i świętości. W naszym tak bardzo czynnym życiu musimy usilnie walczyć o złączenie z Jezusem, aby nasze czynności były Boże i święte. Bez Jezusa
nic nie możemy, bez Niego nasze - dla oka - najpożyteczniejsze czynności są tylko
blichtrem, grobami pobielanymi, napełnionymi wewnątrz ambicją, miłością własną,
próżnością…
Jezu, mój Panie, otwórz mi Serce swoje, niech tam znajdę stałe mieszkanie, miejsce swego spoczynku!
Serce Jezusa, przybytku Najwyższego!
"Wytrwajcie we Mnie, a Ja będę trwał w was" - zaproszenie, wypływające z kochającego Serca Jezusa. Znaleźć miejsce swego spoczynku w Sercu Twym, tak bardzo
nas kochającym! Czemu tak mało dokładam starania, by korzystać z tego zaproszenia miłości, które daje pokój wewnętrzny i które wprowadza me serce do Serca
Bożego?
Chcąc mieszkać w Boskim Sercu Jezusa, muszę w Jezusie skoncentrować całą mą
miłość, kochając stworzenia tylko w Nim. Muszę kierować wszelkie swe pragnienia i
czyny ku osiągnięciu świętości, bo im dusza jest świętsza, tym bezpieczniej trwać
może w Sercu Jezusowym. Jaka to łaska, jakie to szczęście: ja w Jezusie, Jezus we
mnie! Tak ściśle złączeni jesteśmy, że nic - prócz grzechu - rozłączyć nas nie może.
A skoro Jezus we mnie, ze mną - czego mi więcej potrzeba?
Serce Jezusa, domie Boży i bramo niebios!
Boskie Serce, Tyś mi przewodnikiem w drodze do szczytów. Naucz mnie, jak dążyć
coraz wyżej. Ojczyzną moją jest Bóg, od którego dusza moja wyszła, do którego ma
wrócić. Żyć tu będę tylko przez pewien czas i dlatego więcej musi mnie obchodzić
wieczność, na którą teraz mam zapracować.
Chcę zawsze trwać w złączeniu z Bogiem, dla Boga i w Bogu. Dla Boga wykonywać
moje prace, moje trudy i zmęczenie ofiarowywać Bogu. Wszystko przeminie, Bóg
sam zostanie na wieki. W tym wielkim, świętym, Bożym spokoju przechodzić chcę
przez świat jak pielgrzym, który mimo otaczających go piękności myśl swą ciągle
kieruje do celu pielgrzymki - do Boga, do Ciebie, Boskie Serce Jezusa.
Serce Jezusa, gorejące ognisko miłości!
Nigdy nie powinno się rozłączać Jezusa ukrzyżowanego od Jezusa w białej Hostii w
Sakramencie Miłości. Pamięć o tym powinna mnie zachęcać do okazywania Jemu
miłości przez chętne znoszenie cierpienia. Nie potrzebuję obmyślać nowych cierpień, ale przyjmować z miłością i radością drobne krzyżyki życia codziennego.
Czy nie należę do tych jęczących nad każdym krzyżykiem, nad każdą niewygodą,
nad każdą trudnością? Jezus konający na krzyżu wysłużył mi szczęście Komunii
świętej, a ja Jezusowi w Komunii świętej nie chcę oddawać miłości ofiarnej! Jezu
mój, daj mi zrozumieć wartość i piękno ofiary z miłości, złączonej z przenajświętszą
Twoją ofiarą na krzyżu.
Serce Jezusa, sprawiedliwości i miłości skarbnico!
Słodkie Serce Jezusa, prosimy Cię najgoręcej, spraw, byśmy Cię kochali coraz,
coraz więcej!
Serce Jezusa pełne jest miłości i miłosierdzia. Dlatego też z całą ufnością, bez
obawy odmowy, mogę je prosić o najcenniejsze łaski. A najcenniejsza dla mnie
łaska to miłość Boża, miłość ku Boskiemu Sercu Jezusowemu. O nią chcę prosić
nie tylko dla siebie, ale i dla wszystkich. Czego więcej mam pragnąć, jak żebyśmy
wszyscy razem, stanowiąc jedno serce i jedną duszę, Ciebie, Boskie Serce, ukochali najgorętszą miłością? Wszystko inne jest niczym wobec tego jednego zadania.
Jezus przyjmuje dla siebie to, co dobrego uczynimy innym. Czy to nie jest dla mnie
zachętą, by naprawdę zabrać się do pracy nad tym, aby innym ze mną było dobrze?
(c.d.n.)
***************************************************************************************************************************** ***********************************************************************************

Środy, soboty - na zakończenie Mszy św.
Piątki - podczas adoracji Najświętszego Sakramentu.
Uroczystość Bożego Ciała

W niedzielę, 23 czerwca, przeżywać będziemy uroczystość Najświętszego
Ciała i Krwi Pana Jezusa.
Na zakończenie Mszy Św. o 9:45AM odbędzie się procesja eucharystyczna

W tym roku ołtarze przygotowują:
I - Wspólnota Różańcowa
II - Harcerze
III - Fundacja Jana Pawła II
IV - Diakonia Artystyczna
Zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich odpowiedzialnych o zaangażowanie się w przygotowanie poszczególnych ołtarzy. Niech ołtarze a także nasz
aktywny udział w procesji będą świadectwem naszej żywej wiary.
W procesji wezmą szczególny udział: dzieci, ministranci, członkowie Żywego
Różańca, dziewczynki sypiące kwiatki, chłopcy z dzwoneczkami.

