Holy Family Parish Bulletin
May 31, 2020
Year A – Pentecost Sunday

PENTECOST SUNDAY, May 31, 2020
9:30a.m.- +Dorothy McAuley by Marian Prayer Group
+ Frank Czop by Laura & Jeremy Fata.
Mon. June 1 – Our Lady, Mother of the Church & International Child’s Day
-9:30a.m.- for all our sick, members of our families, and those who
gives them care…
Tues. June 2 - St. Marcellinus & St. Peter, Martyrs
- 11:00a.m.- For blessing and health for Janina & Jerzy
Wed. June 3 - St. Charles Lwanga and Companions, Martyrs.
- 9:30a.m.- +Hugh (Bing) Laford by Norma Lutes.
- 7:00p.m-+ Zenobię Gierlach by J. Krukar
Thurs. June 4 - First Thursday
- 9:30a.m. +Dorothy McAuley by Sisters of St. Joseph
Fri. June 5 - St. Boniface, Bishop, martyr & First Friday
- 3:00p.m. At The Hour of God's Mercy for atonement for our sins
and for the sins of the whole world.
+ Deceased Members of the MacDonald Family by The Waltons
Sat. June 6 - St. Norbert, Bishop & First Saturday
- 8:30a.m.- +Stefana i Zofię oraz ks. Antoniego Czajkowskich
- 4:00p.m. - For all parishioners
THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY, June 07, 2020.
9:30a.m.- + Deceased members of the CWL
+ Gennaro & Christine Spina by Frank & Ida
FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH.
1. I believe in The Holy Spirit, The Lord, The Giver of Life. He is the Author of life. The Spirit gives life. He pours
the Love of God into our hearts. He is the Gift, who proceeds from the Father and the Son. He makes it that
through the service of the Church He grants graces of salvation and He forgives the sins. He is The Spirit, who
still creates a new world, whose characteristic attributes are: life in sanctifying grace and unite with God and
unite among believers. All of them were filled with the Holy Spirit. The visible of signs of these was the
proclamation of the Gospel for all Nations, at any time and in any conditions. God's Spirit still renew the face of
the earth and we fill up by the Holy Spirit become the Mystical Body of Christ revived through His power.
2. THE MOTHER OF THE CHURCH.
Called in the Gospel the Mother of Jesus, She conceived as man by the Holy Spirit, who truly became Her Son
according to the flesh. Mary is the Mother of His humanity. It is why we call Her the Mother of the Church. From
the Cross He established His Mother as the loving Mother of the Church. May the Church grow in holiness and
invite Her children to follow Her in the act of redemption. Blessed are you, O Mary, for the world’s salvation
came forth from you; now in glory, you rejoice forever with the Lord. Intercede for us with your Son. All
disciples united in heart, continue in prayer, with Mary the Mother of Jesus.

3. THE FEAST OF JESUS CHRIST THE ETERNAL AND HIGH PRIEST. This feast inspires us to think about the
priesthood. This feast mobilizes the priest to look into Jesus Christ as the Eternal and High Priest for the faithful
this feast obligates them to pray for the priests and to be a spiritual support for the priests. This is a spiritual
testament of Pope Benedict the XVI who invites us to ask: Send more workers into your vineyard.
VIGIL OF THE PENTECOST -2020
The Holy Spirit dwells in us and pours out God's love in our hearts, that which separated nations may unite and
give glory to God, each in their own language. First reading from The Book of Genesis is to explain the reason for
the diversity of nations and languages. This story tells how humanity after The Flood is moving away from God
more and more, striving to cross its borders. The gigantic building is the embodiment of these unhealthy
aspirations. The punishment for growing pride is increasing misunderstanding between nations. "The Lord has
confused the speech of the inhabitants of the whole earth. From there the Lord dispersed them throughout the
whole surface of the earth. "We praise you, Holy Father! All creatures proclaim Your wisdom and love. You,
punishing man with pride, did not leave him under the power of death or alone, but in your mercy you hurried
with your help of all people to search and find you. The second reading teaches how God descends on the Zions
Mountain in fire. He reveals himself to Israel and makes a covenant to expect salvation. "Moses ... gave them
everything the Lord commanded him. Then all the people unanimously said: <We will do all that the Lord has
commanded> ". It is important to remember that of all nations, Israel is closest to God as making the right
sacrifices. This closeness imposes on God's people the duty to strive for holiness, that is, to imitate, as priests, to
be faithful in carrying out God's commands. Third reading from the prophet Ezekiel teaches us that the Spirit
gives life. I believe in the Holy Spirit, the Lord and the Reviver. "Prophesy these bones! <Dry bones, hear the
word of the Lord> "... that you may become alive. "At your word, Lord Jesus Christ, a friend, Lazarus was alive
from the grave, although he rested in the shadow of death for four days. You raised him and gave him back to
life". Hence, God says: "Come from the four winds, spirit, and blow for those killed to live." The author of
rebirth, life will be Jesus Christ, whose servants are angels. "The hour is coming when all who are in the graves
will hear the voice of the Son of God." And he will send his angels with a trumpet and a great voice, and they will
gather chosen from the four corners of the world. The resurrection will take place "in the blink of an eye", like
lightning. The dead, sleeping in their sleep for centuries, will hear the voice of the Creator and listen to him as
soon as the elements listened to him during the six days of creation: he said and it happened. "I am the Lord ... I
will give you my spirit so that you may come alive and I will lead you to your country and you will know that I,
the Lord, have said and will do it." The fourth reading assures that God will pour out His Spirit, "and that your
sons and daughters shall prophesy"; "The old men will dream" and "the young men will see". The Prophet
assures: "Everyone who calls on the name of the Lord will be saved." "Among the survivors will be those whom
the Lord has called." We Christians are to be people in a state of waiting; readiness, full of trust. We ask with
confidence: "Let Your Spirit descend and renew the earth", that my soul may see Your many works, Lord, and
the earth full of Your creatures, that each of Your faithful will bless You who create everything, filling them with
Your spirit and renewing the face of the earth. Reviver - come and enjoy your works, and that Your glory may
last forever, let my song be pleasing to you when we sigh with all our being, expecting to be adopted as sons - to
redeem our body. Come, Holy Spirit, with the help of our weakness; Come and help us in supplication according
to God's will. "Come, Holy Spirit, fill the hearts of your faithful and light the fire of your love in them." Now
disciples remember, ponder and understand Jesus' words spoken on the last, most solemn day of the Feast of
the tents. "If anyone is thirsty and believes in me, let him come to me and drink. As the Scripture said, "Streams
of living water will flow from within." As once in the desert, God led the bored and doubtful Israel out of water
from the rock, so from the side of Christ, as from the rock came the sacraments of the Church, in which Jesus
acts by the power of the Holy Spirit and contributes to our sanctification. "If anyone is thirsty and believes in
me, let him come to me and drink." Let the blessing of the Holy Spirit come upon us, arousing in the Church
such a love that will be a clear sign for the world and will miraculously fill all with zeal, reviving us in witnessing
to faith.
PENTECOST SUNDAY, Year A, 2020
Fifty days from the Resurrection until the Pentecost is a time of great celebration. A great Day of the Lord.
Today, the Holy Spirit, The Lord & the Giver of life is the fruit of Easter. He is the complement and fulfills the
Paschal Mystery; the suffering, resurrection and Christ’s Ascension. The descent of the Holy Spirit confirms that
Jesus is risen. He was risen to the glory of the Father and He is constantly present among us. “The Spirit of the

Lord has filled the whole world”. “The love of God has been poured into our hearts through the Spirit of God
dwelling within us.” Today, The Holy Spirit sanctifies His Church embracing all people and Nations, performing
miracles in the hearts of believers. Joel’s prophecy came true on Pentecost. In a violent gale and fire, the Holy
Spirit descended on the Apostles. A new reality was created, that arose from a handful of fearful and hesitant
disciples. A dynamic and rapidly growing missionary Church arose. The breath of the Holy Spirit goes through
the entire history of the Church. We are constantly aware of His presence and activity through the proclamation
of the Gospel to all Nations, in all conditions. The Church remains radically and culturally diverse but still
remains as the One Body of Christ. The first reading ends with an array of nations that lists all the peoples who
understood the words that were preached by the Apostles. This list is an expression of pluralism and
universalism of the unity of the Church. The source and soul of this unity of multitude is the Holy Spirit. With
certainty, that’s why today the whole Church asks: “Lord, send out Your Spirit, and renew the face of the
earth”. For St. Paul, the Spirit is the source of Christian unity. Professing “Jesus is Lord”, we embrace The
Paschal profession of faith of the first Christians. Faith is a gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit is revealed to all
for the common good. For St. Paul the Holy Spirit is the soul of this One Body which contains many members.
For Paul the Holy Spirit is the source of our Baptism and the sacraments of the Church. For we all have been
Baptized in the Holy Spirit to constitute the One Body. Thus we become one with the Holy Spirit. For Paul the
Holy Spirit is a source of unity. One Spirit, One Body but also diverse by the many members: Jews, Greeks, slaves
and free, a multitude of charisms. The Holy Spirit leads us to maturity and fullness of God’s life. The coming of
the Holy Spirit belongs to the events of Easter. St. John, the Evangelist, presents the Risen Christ on Easter Day
in the evening. For St. John the fifty days has a close relationship with the Passover the Solemnity of the Lord’s
Resurrection. Like the Holy Spirit-Paraclete and the Risen Lord they are deeply united in the five promises which
are contained in the farewell speech. All the revelations of Jesus taking place in Jerusalem and have three
structural elements. The initiative of Jesus as he enters, He says, “Peace be with you”. Give understanding to
the Paschal faith: “He showed them His hands and side. The mission: The Holy Spirit is for the forgiveness of
sins, He will be given to the disciples. The central motive is the breath of “Jesus” on His disciples”. This gesture
evokes the Creative Act of God, which breathed life on mankind and fill his soul with life. In the forgive-ness of
sins, in the joyful opportunity given to the Church we find the presence of the Holy Spirit among us as well as
the beginning of the New Creation, which is also the beginning of a humanity, just and redeemed. From now on
the Holy Spirit will be the redeeming Power that the disciples will show in communion with Jesus. The Solemnity
of Pentecost – this is an outstanding communal celebration, it is a great and basic memory of Baptism and
Reconciliation. It is the rediscovery of the Sacramental Presence of Christ by the Holy Spirit, in His Church. So it
is about our openness to God’s Word. Let us try to accept God’s Word. Let it work in us and give birth for our
openness to the Holy Spirit, who can give us a charism, a gift for the good of the Church which we will be able to
serve on a daily basis.
*****
What are the symbols of the Holy Spirit?
There are many: living water; – which flows from the side of Christ crucified and which fulfills and saturates.
The anointing with oil; - which is a sacramental sign of confirmation and maturity in faith.
A fire; - that transforms everything it touches.
Cloud; - once dark, then luminous, in which God’s glory is revealed.
Laying of hands; – through which the gift of the Holy Spirit is given.
A dove; – that descends on Christ resting on Him during His Baptism.
By the concept – Prophets; – we mean all those, whom the Holy Spirit inspired to speak in the name of God.
The Holy Spirit means that the prophecies of the Old Testament are completely fulfilled in Christ, revealing His
Mystery in the New Testament.
What did the Holy Spirit do in John the Baptist?
The Holy Spirit fills John the Baptist, as the last prophet of the Old Testament, sending Him to prepare for the
Lord a perfect people and to preach the coming of Christ the Son of God, at which he will see the Holy
Spirit descending and resting on Him and who will baptize with the Holy Spirit.
What was the work of the Holy Spirit in Mary?

The Holy Spirit fulfills all expectations and preparation of Mary from the Old Testament on the coming of Christ.
In a special and unique way,
The Holy Spirit, Her virginity fertile so that She could give birth to the
Incarnate Son of God. She is made the Mother of Jesus Christ, The Head and His Body- the Church. Mary is
among the Twelve in the fifty days of Pentecost, when the Holy Spirit ushers in the end of the old times with the
appearance of the Church.
Today we receive the Holy Spirit. He is the Life force!
Therefore, before, we celebrate the eve of the Pentecost with Solemnity the Whole Church awaits the Holy
Spirit. The night from Saturday to Sunday is the night of vigil, waiting for the great gift of the Holy Spirit, for the
breath of renewal in the Church, and I think this is an extremely joyful event if it is lived in the context of the
entire Paschal Jesus event.
He was born, He came and he preached the Good News of the Kingdom of God. He suffered and died on the
Cross for us and for our salvation.
He arose from the dead and ascended into Heaven to send to us the Holy Spirit. We must see this reality in the
style of John who sees this whole event as one day.
Resurrection to Pentecost- this One day when He reveals Himself and sends the Holy Spirit to the Church.
WITNESSES
1. During Lent, my husband and I decided to pray the rosary every day for various intentions, and especially for a
good confession for the upcoming Easter. Suddenly sad news, almost a month before Easter a pandemic appeared
- Corona-Virus. It was announced that we would not be able to go to church, so we would not be able to use the
retreat or go to confession.
So we began to listen to the Mass every day on television, as well as praying the rosary, offering our prayers for
various purposes: such as for health for all the sick in our parish; for health for all those with Corona-Virus, as well
as for doctors and nurses. And above all, for health for my husband, who has not been feeling well for several
months.
On May 3rd, on the Feast of the Queen of Poland, our priest, Bogusław visited all parishioners with the Blessed
Sacrament, blessing homes and their residents. He recognized parishioners' places of residence by the decorations
on houses, windows and doors...
When he was at our house blessing our home and ourselves in the windows, at that moment I asked in spirit Jesus Christ for health for the whole family, and in particular for my husband's health.
The next day, on May 4th, around 11:00 am, my husband went to the bank by car to pay the bills, and after about
15 minutes, someone knocked on the door of our house saying that my husband had a car accident. He was hit
by a large Transport so that the car was shattered and no longer fit for driving, and my husband got out of it safe
and sound, he did not even need to go to the hospital for a review.
At that moment I realized that it was a miracle and I believe completely that the Lord Jesus hidden in the Blessed
Sacrament and the Holy Mother, Queen of Poland, saved him that he came out safe and sound from this accident.
God saved his life.
Even our neighbor on that day, late in the evening, witnessing the accident, said to me: "N ... I now know that
this" man "- which yesterday blessed your home had something to do with the fact that your husband after such,
in a major accident was saved from death."
With thanks for this miracle, my husband and I decided to pray the rosary every day, giving thanks to the
Sacred Heart of Jesus and the Immaculate Heart of Mary, including intentions for health for our priest Bogusław.
N.

1. Hi Fr BJ!
Just saying hello and hope all is well with you. All my family is well, even both mine and N… families in Italy are
fine the last time we spoke to them. We thank God for this and pray that continues for all of us.
We really miss you and our parish community. We do the Sunday readings together on Sunday morning; this
has been very meaningful for us and sometimes brought tears to our eyes as we reflected on the scriptures. We
have always done this when we were at camp and could not go to church; it is the best we can do even though
we miss receiving the Eucharist. I watch the Mass from St Veronica's every Sunday and pray the Spiritual
Communion Prayer. I also miss my weekday Mass I usually attended on Thursdays. I also miss visiting N…
godmother at the Great Northern Retirement Home. I thank God our seniors and their caregivers have been

spared from the virus in all of our nursing homes and retirement homes and pray they continue to be safe. It is
great to have your homily printed in the bulletin as well as the reflection in the Living With Christ booklet and Fr.
Jack's reflection from the book you so kindly brought me. These have all helped us keep spiritually on track as
well as praying daily.
It was so great that you came to bless our home and those of all the parish. Kasia's letter in the bulletin brought
tears to my eyes; she is such a joy and blessing in our parish. Please tell her that her letter touched many
hearts. There are so few young people devoted to the Lord; she is a breath of fresh air and a beacon of hope for
the future of our faith. May the Lord bless and encourage her to continue to set such a good example not only
to the youth but to all of us. Please forward her this message.
Meanwhile, stay safe and well. We look forward to being able to get back to church even as there are those
who say we will not be returning to our previous normal for a long time. I believe God is using this situation to
teach many people a lesson, although judging from the actions of some we see on TV it does not seem they are
learning anything, just complaining that their life is disrupted and refusing to follow the advice of the experts
thereby endangering not only themselves but their families and all people around them. On the other hand, we
see many brave and selfless caregivers giving of themselves, risking their lives and even losing their lives to care
for others. Many are also helping out in smaller ways. My daughters-in law have been getting my groceries for
me and my granddaughter who works at a pharmacy has been getting anything I may need from the
pharmacy. I feel spoiled! I'd better close off now before this letter turns into a novel.
Love you and miss you – N.
3. First of all I hope you are keeping in the best of health. This isolation is giving us time to reflect on what we
are doing with our lives.
Second of all my health, I am still having bouts of anxiety which I treat with anti-anxiety medication. I must say
though that I am lucky because the mornings are usually the worst but thank God that has seemed to be easing
up, the odd thing is that my anxiety seems to disappear after lunch until I go to sleep, I thank God for that. The
anti-anxiety medicine that I am on helps me to sleep right through the night.
My wife has been a great support for me. We usually celebrate a Holy Mass daily from our Country, We do a
daily Rosary, and have been participating in a Novena to the Holy Spirit each day since last Friday, the Homilies
are being said by The Papal Nuncio for our country and it will be finished off by the Archbishop.
I was going for walks everyday at the Station Mall with my older brother but we had to stop when the mall was
closed down, I continued walking by myself in our neighborhood every other day but now I am down to once a
week.
Thank you so much for coming and blessing our home, I saw you and turned to get my camera and you were
gone, my loss.
Anyway I pray that you are keeping safe. – N.

Polish Bulletin
UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, May 31, 2020
Zielone Świątki
9:30a.m.- +Dorothy McAuley by Marian Prayer Group
+ Frank Czop by Laura & Jeremy Fata.
Mon. – Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła & Dzień Dziecka
i wspomnienie Świetego Justyna, męczennika
-9:30a.m.- za chorych i za tych, którzy ich leczą, pielęgnuję
i usługują w jakiekolwiek formie.
Tues.- Męczenników Sandomierskich & St. Marcellinus & St. Peter, Martyrs
11:00a.m.- O zdr. i błog. dla Janiny i Jerzego
Wed. -St. Charles Lwanga and Companions, Martyrs.
9:30a.m.- +Hugh (Bing) Laford by Norma Lutes.
7:00p.m-+ Zenobię Gierlach by J. Krukar
Thurs. -First Thursday
9:30a.m. +Dorothy McAuly by Sisters of St. Joseph
Fri.

-St. Boniface, Bishop, martyr & First Friday
3:00p.m. At The Hour of God's Mercy for atonement for our sins
and for the sins of the whole world.
+ Deceasd Members of the MacDonald Family by The Walton

Sat.

-St. Norbert, Bishop & First Saturday
8:30a.m.- + Stefana i Zofię oraz ks. Antoniego Czajkowskich

4:00p.m. za parafian
THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY, June 07, 2020.
9:30a.m.- CWL
+ Gennaro & Christine Spina by Franc & Ida
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA
1.Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela. On jest Autorem życia. Duch daje życie. Rozlewa Bożą miłość w
naszych sercach. On jest Darem, który od Ojca i Syna pochodzi. On sprawia, że Kościół przez posługę kapłańską
rozdaje łaski zbawienia i odpuszcza grzechy. On jest Duchem, który wciąż stwarza nowy świat, którego cechą
chrakterystyczną są: życie w łasce uświęcającej, jedność z Bogiem i jedność ludzi między sobą. Wszyscy zostali
napełnieni Duchem Świętym, przejawem tego jest głoszenie Ewangelii wszystkim narodom, w każdym czasie i w
każdych warunkach. Duch Boży wciąż odnawia oblicze ziemi, a my napełnieni Bożym Duchem stajemy się Ciałem
Chrystusa ożywionym Jego mocą.
2.Święto Najświętszej Maryi Panny, Matki Kościoła
(drugi dzień Zielonych Świątek)
Boża Rodzicielka jest pierwowzorem Kościoła w porządku wiary, miłości i doskonałego zjednoczenia z
Chrystusem”(KK) Wypędzając człowieka z raju Bóg zapowiada Niewiastę, której potomek zmiażdży głowę węża.
Jezus od-dając nam Maryję za Matkę używa słowa: „Niewiasto...” Wypełnieniem się zapowiedzi Prawa,
Proroków i Psalmów. Zdumiony Kościół trwa na modlit-wie razem z Maryją, Matką Jezusa i Jego braćmi.
3.W czwartek, Czerwca 4-tego, jest Święto Jezusa Chrystusa Najwyż-szego i Wiecznego Kapłana. To święto
zobowiązuje nas do refleksji o kapłaństwie. Kapłanów zobowiązuje do wpatrywania się w Jezusa Chrys-tusa
Najwyższego i Wiecznego kapłana. Wiernych to święto zobowiązuje do modlitwy za kapłanów i do niesienia im

duchowego wsparcia. To Święto jest duchowym Testamentem papieża Benedykta XVI, który zachęca nas prosić
Pana, aby posłał robotników na żniwo swoje.
WIGILIA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
Duch Święty w nas mieszka i rozlewa w sercach miłość Bożą, aby rozdzielone narody zjednoczyły się i oddawały
chwałę Bogu, każdy w swoim języku. Pierwsze czytanie z ks. Rodzaju ma wyjaśnić przyczynę różnorodności
narodów i języków. To folklorystyczne opowiadanie mówi jak ludzkość po potopie oddala się coraz bardziej od
Boga, dążąc do przekroczenia zakreślonych jej granic. Gigantyczna budowla jest u-cieleśnieniem tych
niezdrowych dążeń. Karą za rosnącą py-chę jest wzrastające niezrozumienie między narodami. „Pan pomieszał
mowę mieszkańców całej ziemi. Stamtąd też Pan rozproszył ich po całej powierzchni ziemi.” Wysławiamy Cię,
Ojcze święty! Wszystkie stwo-rzenia głoszą Twoją mądrość i miłość. Ty, karząc pycha człowieka nie pozostawiłeś
go pod wladzą śmierci czy samemu sobie, ale w miłosierdziu swoim pospieszyłeś z pomocą wszystkim ludziom,
aby Ciebie szukali i znaleźli. Drugie czytanie poucza jak Bóg zstępuje na górę Syna w ogniu. Objawia się Izraelowi
i zawiera przymierze, aby oczekiwali zbawienia. „Mojżesz... przedstawił im wszystko, co mu Pan nakazał.
Wtedy caly lud jednogłośnie powiedział: <Uczynimy wszystko, co Pan nakazał>”. Trzeba pamiętać, że ze
wszystkich narodów, Izrael jest najbliżej Boga jako składający właściwe ofiary. Ta bliskość nakłada na lud Boży
obowią-zek starania się o świętość czyli o to, aby na wzór kapłanów usiłowali być wierni w wykonywaniu Bożych
poleceń. Trzecie czytanie z ks. Eze-chiela poucza nas iż Duch daje życie. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i
Ożywiciela. „Prorokuj nad tymi kośćmi! <Wyschłe kości, słuchajcie słowa Pana>”... abyście się stały żywe. „Na
Twoje słowo, Panie Jezus Chryste, Przyjaciel Łazarz żywy powstał z grobu, choć w cieniu śmierci cztery dni
spoczywał. Ty go wskrzesiłeś i oddałeś życiu”. Stąd Bóg powia-da: „Z czterech wiatrów przybądź duchu i powiej
po tych zabitych, aby ożyli”. Autorem odrodzenia, ożycia będzie Jezus Chrystus, którego słu-gami są aniołowie.
„Nadchodzi godzina, kiedy wszy-scy, którzy są w grobach, usłyszą głos Syna Bożego”. I wyśle On swoich
aniołów z trąbą i wielkim głosem, i zbiorą one wybranych z czterech stron świata. Zmartwychwstanie dokona się
„w mgnieniu oka”, jak błyskawica. Zmarli, śpiący swoim snem od wieków, usłyszą głos Stwórcy i posłuchają Go
tak szybko, jak posłuchały Go żywioły w czasie sześciu dni stworze-nia: powiedział i stało się. „Ja jestem Pan...
Udzielę wam mego ducha po to, byście ożyli, i powiodę was do kraju waszego, i poznacie, że Ja, Pan, to
powiedziałem i wykonam.” Czwarte czytanie zapewnia, że Bóg wyleje swojego Ducha, „a synowie i córki
wasze prorokować będą”; „starcy będą śnili”, „a młodzieńcy będą mieli widzenia”. Prorok zapew-nia: „Każdy
jednak, który wezwie imienia Pana, będzie zbawiony”. „Wśród ocalałych będą ci, których Pan wezwał”. My
chrześcijanie, mamy być ludźmi w stanie oczekiwania; gotowości, pełnego zaufania. Z ufnością prosimy: „Niech
zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię”, aby dusza moja dostrzegła liczne dzieła Twoje, Panie, i ziemię pełną Twych
stworzeń, aby każdy z Twoich wiernych błogosławił Ciebie, który wszystko stwarzasz, napełniajac je swym
duchem i odnawiasz oblicze ziemi. Ożywicielu – przyjdź i raduj się z dzieł swoich, a aby chwała Twoja trwała na
wieki, niech miła Ci będzie pieśń moja, gdy cała istotą swoją wzdychamy oczekując przybrania za synów –
odkupienia naszego ciała. Przyjdź Duchu święty z pomocą naszej słabości; Przyjdź i przyczyniaj się za nami w
błaganaich, zgodnie z wolą Bożą. „Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca swoich wiernych i zapal w nich ogień
swojej miłości”.Teraz uczniowie wspominają, rozważają i rozumią słowa Jezusa wypowiedziane w ostatnim,
najbardziej uroczystym dniu Święta Namiotów. „Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do
Mnie i pije. Jak rzekło Pismo: Strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza”. Jak kiedyś na pustyni, Bóg
wyprowadził znurzo-nemu i wątpiącemu Izraelowi wodę ze skały, tak z boku Chrystusa, jak ze skały wypłynęły
sakramenty Kościoła, w których Jezus działa mocą Ducha Świętego i przyczynia się do naszego uświęcenie. „Jeśli
ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie, niech przyjdzie do Mnie i pije”. Niech błogosławieństwo Ducha
Świętego zstąpi na nas, wzbudzając w Kościele taką miłość, która będzie dla świata czytelnym znakiem i cudownie napełni wszystkich gorliwością, ożywiając nas w dawaniu świadectwa wierze.
ZESŁANIE DUCHA ŚWIĘTEGO, Rok A, 2020
Pięćdziesiąt dni od Zmartwychwstania do Zesłania Ducha Świętego jest jedną wielką uroczystością, wielkim
Dniem Pańskim. Duch Święty, Pan i Ożywiciel dzisiaj Zesłany jest owocem Wielkanocy. On jest dopełnieniem
i pełnią Misterium Paschalnego: Meki, Zmartwychwstania i wniebowstą-pienia Chrystusa. Zesłanie Ducha
Świętego potwierdza, że Jezus zmart-wychwstał, został wyniesiony do chwały Ojca i stale jest obecny pośród
nas.

„Duch Pański napełnił ziemię”. „Miłość Boża rozlana jest w naszych sercach przez Ducha Świętego, który w
nas mieszka.” Dzisiaj Duch Świętego, uświęca swój Kościół ogarniający wszystkie ludy i Narody i dokonuje cudów
w sercach wierzących. Przepowiednia Joela spełniła się w dniu Zielonych Świątek. W gwałtownej wichurze i
ogniu zstąpił na Apostołów Duch Święty. Powstała nowa stworzona rzeczywistość: z garstki bojaźli-wych,
niezdecydowanych uczniów powstał prężny i szybko rozwijający się Kościół misyjny. Tchnienie Ducha Świętego
idzie poprzez całą historię Koś-cioła. Wciąż na nowo dostrzegamy Jego obecność i działanie w głoszeniu
Ewangelii wszystkim Narodom i we wszystkich warunkach. Kościół pozos-taje różnorodny tak pod względem
rasowym jak i kulturowym, a jednak wciąż pozostaje Jednym Ciałem Chrystusa. Pierwsze czytanie kończy się tzw.
Tablicą Narodów która wylicza te wszystkie Ludy, które rozumiały Słowa głoszone przez Apostołów. Ta lista jest
wyrazem prularizmu, univer-salizmu i jedności Kościoła. Źródłem i duszą tej jedności w wielości jest Duch Święty.
Pewnei dlatego dziś cały Kościół prosi: „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi zimię” Dla Pawła Duch jest źródłem
jedności chrześcijan.
Wyznając „Panem jest Jezus” włanczamy się w Paschalne wyznaniem wiary pierwszych Chrześcijan. Wiara jest
Darem Ducha Św. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Duch - dla Pawła jest duszą tego
Jednego Ciała, które składa się z wielu członków. Dla Pawła, Duch św. jest źródłem naszego Chrztu i
Sakramentów Kościoła. Wszyscyśmy bowiem w jednym Duchu zostali ochrzczeni, aby stanowić jedno Ciało.
Wszyscyśmy też zostali napojeni jednym Duchem. Dla Pawła, Duch jest źródłem jedności. Jeden Duch, Jedno
Ciało, lecz także w różnorodności wielu członków: Żydzi i Grecy, niewolnicy i wolni, wielość charyzmatów. Duch
święty prowadzi nas do dojrzałości i pełni życia Bożego. Zesłanie Ducha Świętego należy również do wydarzeń
wielkanocnych. Św. Jana, Ewangelista przedstawia Zmartwychwstałego Jezusa w Dniu Paschy wieczorem. Dla
Jana, Piećdziesiątnica posiada ścisły związek z Paschą, z Uroczystością Zmartwychwstania Pańskiego. Podobnie
jak Paraklet-Duch Święty i Zmartwychwstały Chrystus są głęboko złączeni w pięciu Obietnicach jakie zawarte są
w mowie pożegnalnej. Wszystkich objawie-nia się Jezusa mających miejsce w Jerozolimie i posiadają trzy
elementy strukturalne. Inicjatywa Jezusa: wchodząc mówi: Pokój Wam!
Rozpoznanie w wierze paschalnej: Pokazał im ręce i bok.
Misja: Duch Święty na odpuszczenie grzechów. On zostanie przekazany uczniom. Motywem centralnym jest
„tchnienie Jezusa na uczniów”
gest ten przywołuje Stwórczy Akt Boga, który tchnął na człowieka i na-pełnił duszą żyjącą. W odpuszczeniu
grzechów, w radosnej możliwości udzielonej Kościołowi odnajdujemy znak Obecności Ducha pośród nas, a także
początek Nowego Stworzenia, które jest także początkiem Nowej ludzkości, sprawiedliwej i Odkupionej. Od tej
chwili na zawsze Duch Święty będzie Mocą Zbawczą, którą uczniowie będą ukazywali w łączno-ści z Jezusem.
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – to celebracja wy-bitnie wspólnotowa, jest wielkim i podstawowym
wspomnieniem Chrztu i Pojednania; jest odkryciem na nowo Sakramentalnej Obecności Chrys-tusa poprzez
Ducha św. w Jego Kościele. Chodzi więć o nasze otwarcie się na działanie Słowa Bożego. Postarajmy się przyjąć
to Słowo. Niech ono w nas działa i zrodzi naszą otwartość na działanie Ducha Św., który może wzbudzić w nas
charyzmat, dar dla dobra Kościoła, którym będzie-my mogli służyć na codzień.
Jakie są symbole Ducha Świętego? Są liczne.
Woda żywa- która wypływa z boku Chrystusa Ukrzyżowanego i nasyca
ochrzczonych.
Namaszczenie olejem, które jest sakramentalnym znakiem bierzmowa-nia, dojrzałości we wierze.
Ogień, który przekształca wszystko, czego dotyka.
Obłok - raz ciemny, raz świetlisty, w którym objawia się Chwała Boża.
Włożenie rąk – przez które udzielany jest Dar Ducha Świętego.
Gołębica, która zstępuje na Chrystusa i spoczywa na Nim podczas Chrztu.
Co oznacza, że Duch Święty mówił przez proroków?
Przez pojęcie – Prorocy – rozumiemy tych wszystkich, których Duch Św.
natchnął do mówienia w imieniu Boga. Duch Święty sprawia, że proroc-twa Starego Testamentu, w całej pełni
wypełniają się w Chrystusie i obja-wia Jego Tajemnicę w Nowym Testamencie.
Co sprawił Duch Święty w Janie Chrzcicielu?
Duch Św. napełnia Jana Chrzciciela, jako
ostatniego proroka Starego Testamentu, posyła Go dla przygotowania Panu ludu doskonałego i głoszenie
przyjścia Chrystusa, Syna Bożego, na którym ujrzy Ducha zstępującego i spoczywajacego nad Nim i który będzie
Chrzcił Duchem Świętym.
Jakie jest działanie Ducha św. w Maryi?

Duch Św. wypełnia w Maryi wszystkie oczekiwania i przygotowania St. Testementu na przyjście Chrystusa. W
sposób jedyny i wyjątkowy napełnia Ją łaską i sprawia, ze Jej Dziewictwo staje się płodne, aby mogła wydać na
świat Wcielonego Syna Bożego. Czyni Ją Matką całego Chrystusa – to jest
Jezusa-Głowy i Kościoła Jego Ciała. Maryja jest obecna wśród Dwunastu w
Dniu Pięćdziesiątnicy, kiedy Duch Święty zapoczątkuje czasy Ostateczne, wraz z ukazaniem się Kościoła. Dziś
przyjmujemy Ducha Świętego. On jest siłą Ożywczą, dlatego przed tą Uroczystoscią przeżywamy wigilię Zesłania
Ducha świętego. Cały Kościół oczekuje na Ducha Świętego. Noc z soboty na niedzielę, jest nocą czuwania
oczekiwania na wielki dar Ducha Świętego, na wielki powiew odnowy w Kościele i myślę, że jest to wydarzenie
niezwykle radosne jeśli jest przeżywane w kontekście całego wydarzenia Paschalnego Jezusa. On narodził się. On
przyszedł, On głosił Ewangelię o Królestwie Bozym. On cierpiał i umarł na krzyżu dla nas ludzi i dla naszego
zbawienia. On Zmartwychwstał i Wniebowstąpił, aby nam przysłać swojego Ducha. Trzeba nam tę rzeczywistość
widzieć w stylu Janowym, który widzi całe to wydarzenie jako jeden dzień.
Zmartwychwstanie – to jest Jeden dzień, kiedy On się Objawia i posyła Ducha Kościołowi.

ŚWIADECTWA PARAFIAN
1.W czasie postu postanowiliśmy z mężem odmawiać codziennie różaniec w różnych intencjach, a szczególnie o
dobrą spowiedź na zbliżające się święta wielkanocne. Nagle smutna wiadomość, prawie miesiąc przed świętami
pojawiła się pandemia – Corona- Virus. Ogłoszono, że nie będziemy mogli chodzić do kościoła a więc nie
będziemy mogli skorzy-stać z rekolekcji, ani przystąpić do spowiedzi.
Zaczęliśmy więc słuchać codziennie mszę św. w televizji, jak również odmawialiśmy różaniec ofiarując nasze
modlitwy w różnych intencjach: takich jak o zdrowie dla wszystkich chorych z naszej parafii; o zdrowie dla tych,
wszystkich chorych na Corona-Virus, a także za lekarzy i pie-lęgniarki. A nade wszystko o zdrowie dla męża, który
już od kilku miesięcy nie czuje się dobrze.
3-go Maja, w Święto Królowej Polski nasz ks. Bogusław odwiedzał wszystkich parafian z Najświętszym
Sakramentem, błogosławiąc domy i ich mieszkańców. Rozpoznawał miejsca zamieszkania parafian po dekoracji
domów, okien, drzwi...
Gdy był u nas błogosławiąc nasz dom i nas samych w oknach, ja w tym momencie prosiłam w duchu - Pana
Jezusa o zdrowie dla całej rodziny,
a w szczególności o zdrowie dla męża.
Następnego dnia, 4-go Maja, około godz 11:00 rano mąż wyjechał samo-chodem do banku, by opłacić rachunki i
za około 15 minut, ktoś zapukał do drzwi naszego domu oznajmiając, że mąż miał wypadek samochodowy.
Został uderzony przez duży Transport tak, że samochód został roztrzaskany i nie nadaje się już do jazdy, a mąż
wyszedł z niego cały i zdrowy, nawet wcale nie potrzebował iść do szpitala na przegląd.
W tym momencie uświadomiłam sobie, że to cud i wierzę święcie, że Pan Jezus ukryty w Najświętszym
Sakramencie i Matka Boska, Królowa Polski, uchroniła go, że z tego wypadku wyszedł cały i zdrowy. Bóg
uratował mu życie.
Nawet nasz sąsiad w tym dniu późnym wieczorem będąc świadkiem tego wypadku, powiedział do mnie tak:
„N..., ja teraz wiem, że ten „człowiek”- co wczoraj błogosławił wasz dom miał coś wspólnego z tym, że Twój mąż
po takim dużym wypadku został ocalony od śmierci”.
Z podziękowaniem za ten cud postanowiliśmy z mężem odmawiać codziennie różaniec składając
dziękczynienie Najświętszemu Sercu Jezu-sowemu i Niepokalanemu Sercu Maryi, dołączając intencje o zdrowie
dla naszego proboszcza Bogusława.
2.Witaj, ks. BJ!
(tłumaczenie komputerowe)
Pozdrawiamy Cię i mam nadzieję, że wszystko jest w porządku. Cała moja rodzina ma się dobrze, nawet moja i
rodzina męża we Włoszech mają się dobrze, kiedy po raz ostatni z nimi rozmawiamy. Dziękujemy Bogu za to i
modlimy się za nas wszystkich.
Naprawdę tęsknimy za Tobą i naszą wspólnotą parafialną. Odczytujemy w niedzielę rano czytania mszale i
refleksje; Jest to dla nas bardzo ważne i czasami przyniosło nam łzy do oczu, gdy zastanawialiśmy się nad pismami świętymi. Zawsze tak robiliśmy, kiedy jesteśmy wyilozowaniu i nie momy chodzić do kościoła; jest to
najlepsze, co możemy zrobić, mimo że tęsknimy za Eucharystią. W każdą niedzielę oglądam Mszę św. Weroniki i
odmawiam Modlitwę Komunii Duchowej. Tęsknię też za Mszą w dni powszednie, w której zwykle uczestniczyłem
w czwartki. Tęsknię również za odwiedzeniem matki chrzestnej Moe w Great Northern Retirement Home.

Dziękuję Bogu, że nasi seniorzy i ich opiekunowie zostali oszczę-dzeni przed wirusem we wszystkich naszych
domach opieki i domach spokojnej starości i modlę się, aby nadal byli bezpieczni. Wspaniale jest że drukujesz
homilię w biuletynie, a także refleksje w książce Living with Christ oraz Niedzielne refleksje ks. Jacka z książki,
którą mi tak uprzejmie przynieśliście. Wszystko to pomaga nam podążać duchowo i codziennie modlić się.
Było tak wspaniale, że przyszedłeś pobłogosławić nasz dom i wszystkie parafie. List Kasi w biuletynie wywołał łzy
w moich oczach; jest taką radością i błogosławieństwem w naszej parafii. Powiedz jej, że jej list poruszył wiele
serc. Jest tak mało młodych ludzi oddanych Panu; jest powiewem świeżego powietrza i światłem nadziei na
przyszłość naszej wiary. Niech Pan błogosławi i zachęca ją, aby nadal dawała tak dobry przykład nie tylko
młodzieży, ale nam wszystkim. Prześlij jej tę wiado-mość.
Tymczasem bądź bezpieczny i zdrowy. Cieszymy się, że będziemy mogli wrócić do kościoła, nawet jeśli są tacy,
którzy twierdzą, że długo nie wrócimy do naszej poprzedniej normalności. Wierzę, że Bóg wykorzys-tuje tę
sytuację, aby uczyć wielu ludzi lekcji, chociaż sądząc po działani-ach niektórych, które widzimy w telewizji, nie
wydaje się, aby się czegoś uczyli, po prostu narzekają, że ich życie jest zakłócone i nie podążają za radami
ekspertów zagrażając tym samym nie tylko sobie, ale również ich rodzinom i wszystkim ludziom w ich otoczeniu.
Z drugiej strony widzimy wielu odważnych i bezinteresownych opiekunów, którzy poświęcają się, ryzykując
życie, a nawet tracąc życie z powodu opieki nad innymi. Wielu pomaga także na mniejsze sposoby. Moje synowe
kupują dla mnie artyku-ły spożywcze, a moja wnuczka, która pracuje w aptece, przynosi wszys-tko, czego mogę
potrzebować z apteki.
Czuję się rozpieszczana! Lepiej zakończę teraz to posanie, zanim ten list nie zzmieni się w powieść.
Kochamy cię i tęsknimy – N...
3. Po pierwsze mam nadzieję, że jesteś zdrowy. Ta izolacja daje nam czas na zastanowienie się nad tym, co
robimy z naszym życiem. Po drugie, moje zdrowie nadal powoduje lęki, które leczę za pomocą leków przeciwlękowych. Muszę jednak powiedzieć, że mam szczęście, ponieważ poran-ki są zwykle najgorsze, ale dzięki Bogu,
który łagodzić moje lęki, dziwne jest to, że mój niepokój wydaje się znikać po obiedzie, dopóki nie pójdę spać,
dziękuję Bogu za to. Leki przeciwlękowe, na których jestem, poma-gają mi spać przez całą noc.
Moja żona była dla mnie wspaniałym wsparciem. Zwykle codziennie uczestniczymy we Mszy Świętej z naszego
kraju, codziennie odmawiamy Różaniec i codziennie uczestniczymy w Nowennie do Ducha Świętego od
ostatniego piątku, homilie wygłasza Nuncjusz Apostolski dla naszego kra-ju, a Arcybiskup uzupełnia.
Codziennie chodziłem na spacery w Station Mall z moim starszym bratem, ale musieliśmy się zatrzymać, kiedy
centrum handlowe zostało zamknięte, nadal chodzię samotnie po naszej okolicy. Dziękuję bardzo za przybycie i
pobłogosławienie naszego domu. Widziałem cię i odwróciłem się po aparat, a ciebie już nie było - moja strata.
W każdym razie modlę się, abyś był bezpieczny...

