
 SIXTH SUNDAY  OF EASTER – MAY 17, 2020 

 CZYTANIA NIEDZIELNE 
Pierwsze czytanie - Dz 8,5–8.14–17 
Apostołowie wkładali ręce, a wierni otrzymywali  
Ducha Świętego 
Psalm Responsoryjny: Psalm 66,1–3a.4–5.6–
7.16 i 20 
Refren: Niech cała ziemia chwali swego Pana. 
Drugie czytanie - 1 P 3,15–18 
Znaczenie śmierci Chrystusa 
Ewangelia - J 14,15–21 
Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy 

*** 
W wierności Jezusowi i Jego przykazaniom nie 
musimy liczyć jedynie na własne siły, które tak 
szybko nas zawodzą. Jezus wraz z Ojcem udzie-
lają nam Ducha Wspomożyciela, aby zawsze był 
przy nas obecny i wspierał nas w dążeniu do 
świętości, która jest powołaniem każdego 
ochrzczonego. Duch Wspomożyciel jest w nas 
od dnia chrztu świętego, wewnętrznie poucza 
nas i prowadzi do Boga. On także przebywa 
wśród nas, pomiędzy nami, szczególnie do-
świadczamy tego od chwili bierzmowania. Mocą 
tego sakramentu Duch Święty czyni nas świad-
kami otrzymywanej łaski i miłości.  Jezu, dzię-
kuję za dar Ducha, który prowadzi mnie do Oj-
ca. Dziękuję, że w Duchu Świętym objawiasz mi 
siebie, swoją miłość i wolę Ojca. https://
www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-5-17 

100. ROCZNICĄ URODZIN  
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II  

W dzisiejszą niedzielę radujemy się tez  100. roczni-
cą urodzin Ś więtego Jana Pawła II. Dziękujmy Boz ej 
Opatrznos ci za wielki dar jego długiego pontyfika-
tu, za przykład mocnej wiary i heroicznej miłos ci, 
jaki nam pozostawił. Wpatrujmy się tez  w jego 
s więte z ycie, aby na jego wzo r kaz dego dnia byc  
bliz ej Pana Boga. I jak on całkowicie zawierzmy 
Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne 
sprawy. On uczynił to w sposo b wyjątkowy, powta-
rzając słowa: „Totus Tuus”. W tych intencjach mo-
dlimy się podczas dzisiejszych Mszy Ś więtych. 

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
NABOŻEŃSTWA MARYJNE odprawiamy w każda 
niedzielę i poniedziałek  po Mszy świętej 
(transmitowane przez internet).    W tym tygo-
dniu, ze względu na długi weekend, poniedział-
kowa Msza święta będzie o godzinie 12:00 w 
południe,  a zaraz po Mszy Świętej Nabożeństwo 
Majowe. 

SUNDAY’S READINGS 
1st Reading:   Acts of the Apostles 15:1-2,22-29 
The early Church community determines, with the 
help of the Holy Spirit, not to impose the require-
ment of circumcision on Gentile Christians. 
Responsorial Psalms:  67:2-3,5,6,8 
A prayer that all the nations sing praise to God. 
2nd Reading:  Revelation 21:10-14, 22-23 
The vision of the splendor of the heavenly Jerusa-
lem is described. 
Gospel Reading:  John 14:23-29 

*** 
Jesus promises his disciples that the Father 
will send the Advocate, the Holy Spirit. 
n today’s Gospel, Jesus says to his disciple, 
Jude: “Whoever loves me will keep my word 
and my Father will love him and we will come 
and make our dwelling with him/her.” Then 
Jesus begins preparing his disciples for his de-
parture. He tells them that his Father will 
send them the Advocate, the Holy Spirit. The 
Advocate will teach them everything! Then we 
hear the familiar and loving words of Jesus: 
“My peace I leave with you; my peace I give to 
you.” I invite you to silently absorb his words 
for 2-3 minutes. Then slowly and mindfully 
repeat Jesus’ words 4 or 5 times. Then just be 
still for 2 or 3 minutes. Did you sense or expe-
rience the peace and presence of Jesus? When 
we are upset, troubled or fearful Jesus may 
feel very far away. At these times, if we con-
sciously breathe in his peace and his pres-
ence, we may begin to experience his pres-
ence with us. However, we need to stop and 
breathe in the love, the peace and the pres-
ence of Jesus for a few minutes. Jesus is always 
with us! However, we are not always con-
sciously in his presence. We may need to once 
again deliberately place ourselves in Jesus’ 
presence. He will not fail us! http://
ferdinandbenedictines.blogspot.com/2015/07/
reflection-john-1423-29.html 

SUNDAY MASSES ONLINE 
MSZE  NIEDZIELNE  W INTERNECIE 

https://www.youtube.com/channel/
UC44lknYHG8ARHq_8LIMCn9w/videos  

10:30 am – Mass in English/ 
Msza w języku angielskim 

12:00 pm – Msza w języku polskim/ 
Mass in Polish 

 

https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-5-17
https://www.paulus.org.pl/czytania?data=2020-5-17
http://ferdinandbenedictines.blogspot.com/2015/07/reflection-john-1423-29.html
http://ferdinandbenedictines.blogspot.com/2015/07/reflection-john-1423-29.html
http://ferdinandbenedictines.blogspot.com/2015/07/reflection-john-1423-29.html
https://www.youtube.com/channel/UC44lknYHG8ARHq_8LIMCn9w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC44lknYHG8ARHq_8LIMCn9w/videos
https://www.youtube.com/channel/UC44lknYHG8ARHq_8LIMCn9w/videos


 

PRIVATE 
MAŚŚ  

 Parishioners 

 
PRIVATE 

MAŚŚ  
10:30AM 

 
 

12:00PM 
(POL) 

 

 
 
 
+ 
 
 
 
 
 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

Thanksgiving from Gordon’s Family 
 
ONLINE MASS 
Jozef, Kazimierz & Helena Wawrzonek & Kazimierz 
Śzacik 
MSZA ŚW. i NABOŻEŃSTWO MAJOWE —transmisja 
na YouTube 
W intencji Doroty i Andrzeja Kądziołka 
O bł. Boz e dal Maxa Podkowy z okazji 15 ur.—rodzice 
Maria i Karol Izdebski 
Bronisława, Śtanisław i Jadwiga Warych—rodz. Majdan 
Zofia Jas kiewicz w 1. rocznicę s mierci—rodzina 
Paweł Lis—rodzice i brat 
Śylwester Lewin ski—żona 
Roman Ogonowski 
Krystyna i Bernard Ś leboda—dzieci 
Zofia i Kazimierz Z urek—dzieci 

(POL)  
 
 

Msza Św. i Nabożeństwo Majowe—transmisja na 
YouTube 
W intencji Anny i Śtanisława Majdan—rodzina 
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Krystyna Raichel—Alicja & family 
 
ONLINE MASS 
Int of Renata, Śtanislaw & Śzymon Baran—family 
MSZA ŚW. i NABOŻEŃSTWO MAJOWE —transmisja 
na YouTube 
Jan Wodała w 8 r. s mierci—rodzice i rodzina 
Ludwika i Jan Lichtemberg 
Paweł Lis—rodzice i brat 
Krystyna i Bernard Ś leboda—dzieci 
Zofia i Kazimierz Z urek—dzieci 

 MASS INTENTIONS  
A Holly Mass is celebrated every day by Father 
Jozef for the intentions given in the parish bul-
letin.  We encourage you to keep ordering 
Mass intentions by contacting the parish 
office by email or telephone.  
You can drop your donation to the white 
mail box installed by the parish office door.  

INTENCJE MSZALNE 
Kaz dego dnia, odprawiana jest Msza s więta 
prywatnie w intencjach podanych w biuletynie 
parafialnym.  Aby zamo wic  intencję Mszalną 
prosimy o telefoniczny lub mailowy kontakt z 
biurem parafialnym. Opłatę za Mszę s w. moz na 
uiścić wrzucając kopertę do białej skrzynki 
pocztowej  umieszczonej przy drzwiach do 
biura parafialnego.  

THANK YOU 
Thank you for your continued financial 
support of our parish in this difficult time. We 
encourage you to stay in touch with us by par-
ticipating in the livestream Śunday Masses and 
by visiting our website regularly.  Let’s pray 
that we will all stay in good health and will 
soon be able to gather in our church for 
prayers and Holy Mass.  May God Bless You. 
Śerdeczne Bo g zapłac  za finansowe wspieranie 
naszej parafii. Jestes my bardzo wdzięczni za 

kaz dy dar serca w tym trudnym dla nas 
wszystkich czasie.  Bo g zapłac  za duchową 
łącznos c  z nami w modlitwie i za uczestnictwo 

w niedzielnych Mszach s w. transmitowanych 
na z ywo przez kanał YouTube.  Mo dlmy się, 

aby Bóg zachował nas w zdrowiu i pozwolił 
jak najszybciej spotkać się w naszym koście-

le na wspólnej modlitwie podczas Mszy świę-
tej.  Niech Wam Bóg Błogosławi. 

 
 

 

 

       MAY 9-16,2020 DONATIONS  
                        Offertory: $ 3,460 

   Building Fund:  $ 2,100 
                  Mass Intentions: $    155 
                              ŚhareLife: $ 1,370

Good Friday: $     35 
   Pope’s Pastoral Works: $     50

 

SACRAMENTS 
The  Śacraments of Confirmation, First Reconcilia-
tion and Communion have been canceled in our par-
ish due to the coronavirus epidemic.   For all oth-
er  Sacraments please contact the parish office.  

https://downloads.24-7prayer.com/pdf/Prayers/cv%20prayer%20slides.pdf#page=2

