Holy Family Parish Bulletin
June 7, 2020
Year A – The Solemnity of the Most Holy Trinity

THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY TRINITY, June 07, 2020.
9:30a.m.- + Deceased members of the CWL
+ Gennaro & Christine Spina by Frank & Ida.
Mon. June 8 - St. Jadwiga the Queen of Poland
9:30a.m.- Dziękczynna za dar życia Edwarda Kwolek zam.dzieci
Tues. June 9 – St. Efhrem, Deacon Doctor of the Church.
Saint Columbkill (Columba).
9:30a.m.+Merv Rahel by Lynne Donovan
Wed. June 10- Blessed Bogumił bp.
-9:30a.m.- Dziękczynna za łaskę zdrowia w rodzinie zam. Basia
Thurs. June 11.- St. Barnabas, Apostle,
-9:30a.m.- +Jason Leach by Mary and Alfonso Caputo
Fri. June 12 – Memorial of the Blessed Martyrs from the period of
the II World War.
3:00p.m. At The Hour of God's Mercy for atonement for our sins
and for the sins of the whole world.
+ Helenę i Henryka Bulima zam. Opryszczko family.
Sat. June 13 - St. Antoni of Padua, priest, Doctor of the Church
8:30a.m. + Albina, Edmunda, Janinę i Albina Opryszczko.
4:00 p.m.- For all parishioners
THE SOLEMNITY OF THE MOST HOLY BODY AND BLOOD OF
CHRIST (CORPUS CHRISTI). Memorial of St. Michael Kozal
and the Day of Memorial of the sacrifices of the II World War.
9:30 a.m. - K of C
+Jason Leach by Evelyn Byrne
+Frank Czop by Evelyn Byrne
FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH.

1. One God, but in three Persons: Father, Son and Holy Spirit. Consider: Water can be liquid, steam,
snow and ice - remaining the same water. God can be one, but three Persons. Today, the Church
asks: "Blessed be God the Father and the only Son of God and the Holy Spirit because He has
shown us his mercy." Wisdom is the delight of God who finds joy with the sons of men. He gave
power over the works of His hands, and we pride ourselves by faith, because God's love is poured
into our hearts through the Holy Spirit that has been given to us. God who is and who was and who
comes to lead us to the whole truth. He will tell you everything and tell you things to come.
2. + Lina Richichi 94 years. Peacefully passed May 29th, 2020.
She was the heart of her family. She was a role model of love and generosity for all. Your Mother today by
the mouth of the Church repeats to You. “If you will love one another, everyone will know that You are my

children.” Your Mother, is going to her beloved husband and both of them to the heavenly Father, because
He is the Giver of Life. She learned from Jesus to be everything for everyone and we thank God for such a
rich and dedicated life of your Mother Lina. We trust that the Lord will recognize his child in your Mother
and show her His mercy. May she rest in peace.

In the Liturgy we celebrate the memorial of these Saints & Blesseds:
June 08. St. Jadwiga born in 1374 as the daughter of King Ludwik of Hungary and Poland. She inherited the
Polish throne from her father and was crowned in 1384. She married the Grand Prince of Lithuania Władysław
Jagiełło, contributing to the conversion of this country to Christianity. She contributed to the creation of the
Faculty of Theology in Kraków and the renewal of the University. Throughout her life she was generous to the
poor. She died in Karków on July 17, 1399. In the day of her memorial we ask that we become the apostle of
truth and kindness.
June 09, St. Ephrem, Deacon and Doctor of the Church, born on 306 in Nisibi. He became a deacon and founded
the theological school in which he taught. After the occupation of Nisibi by the Persians, he moved with his
students to Edessa. He preached the Word of God and wrote theological works and numerous hymns. He died
on June 9, 373. On his memorial day, we ask God to send the Holy Spirit into our hearts, under the influence of
whom Saint Ephrem devoted his whole life to God's service.
June 10, Blessed Bogumił lived in the 12th century. Born in Koźmin Wielkopolski. He became the archbishop of
Gniezno. In 1170 he gave up the archbishop position and lived near Dobrów as a hermit. He donated family
goods to the mission among pagan Prussians. He died on June 10, 1181. On the day of remembering Blessed
Bogumił, we ask that through his prayers God would keep us in good health, soul and body, and would fulfill
our prayers.
June 11, St. Barnabas, Apostle
Barnabas, a Jew from Cyprus came to Jerusalem, where he joined the Christian community. The Apostles
changed his name from Joseph to Barnabas as a „man of encouragement”. He was a good man, full of the Holy
Spirit and of faith. It was Barnabas who accepted Paul into the community after his conversion and He was at
Paul's side for many years as his partner evangelizing the Gentiles. Tradition says he was stoned to death in
Cyprus about the year 61. On the days of remembering Saint Barnaby, we ask through his intercession that the
Church, by word and deed, faithfully spread the Gospel of Christ, as boldly as St. Barnabas.
June 12, ‘108’ Blessed Martyrs, of the Second World War.
During the II World War there were 3500 priests murdered. They were taken from the parish residence
sometime during the night, or early morning, also from the altar. They were put in concentrations camps, where
they died because they were systematically and terribly maltreated. Among them were called 108 Blessed
Martyrs, among them were 3 bishops, 52 diocesan priests, and 26 different orders of priests, three students of
Seminaries, 7 monastic brothers, eight Monastics sisters, and 9 lay-faithful’s. All of them gave a witness of
faithfulness to God during the persecutions of the faithful’s from the side of atheistic Hitler's Nazism bounding
their dedication with Jesus Christ’s sacrifices for Christ and for their homeland. Some of them were killed that
they did not want to trample the Rosary under their feet. Others were killed by the armed band of the Hitler's
youth supporters. They were dying and calling out: “Jesus, have pity! Forgive them! Today we ask for us a grace
of courage to profess Jesus as our Lord and Our God.”
June 13,
ST. ANTHONY OF PADUA
St Anthony was born in Lisbon, Portugal. (1195-1231) He was a Franciscan known for his profound knowledge of
theology and rhetorical skill. His preaching carried him from North Africa to Italy and France. He is called the
Evangelical Doctor because he based all that he said on the text of the Gospel. St Anthony said: The ideal
preacher should be hard as flint. From him must spring the spark that gives to the soul and enkindles in it the
fire of divine love. Society wounded with the sores of evil as Lazarus was. We are the dogs who must draw near
to cure with our tongues - our preaching – by which we lick with the milk and honey of kindness and gentleness,
healing – not aggravating – the evils that afflict human-kind. Many people pray to Anthony to recover lost items.

June 14, St. Michał Kozal, bishop and martyr.
He was born in 1893 in Nowy Folwark near Krotoszyn. He was the presbyter of the Gniezno archdiocese. In 1939
he became an auxiliary bishop of the diocese of Włocławek. He was arrested in November this year by the
German police. He went through several prisons and camps in which he was cruelly treated. Finally he was
imprisoned in Dachau, where he was the spiritual father of imprisoned priests. He distinguished himself through
all his life with special worship of the Blessed Sacrament. He sacrificed his suffering for the freedom of the
Church. In early 1943 he fell ill with typhus, and on January 26 he was killed by an injection. Through his
intercession, we ask God for the grace of devotion to the Holy Eucharist and for bravery, that we may continue
to profess true faith.
Homily- Holy Trinity Sunday
A friendship between two individuals can be very beautiful
but it can also become too self-centered and end up in a search for
self-satisfaction. Openness to a third person forces us out of what
could be a too narrow of a friendship. Marriage can be a beautiful happening when a man and a woman give life to a child. Could that
explain why God is not alone, not even two, but three?
On this Trinity Sunday we could also pay special attention
To the number of times we say and hear a reference to the Father,
The Son and the Holy Spirit. The whole celebration opens with the
Sign of the Cross. “In the name of the Father, and of the Son and of
the Holy Spirit” and just as St. Paul ends his letter with a Trinitarian
blessing, so our celebration will end, “May Almighty God bless you, The Father, and the Son and the Holy
Spirit”.
In today’s readings, The Lord who reveals himself to us is called “merciful”, “gracious”, “slow to anger”,
“steadfast is love”, “faithfulness”. This text shows clearly how from the beginning the biblical revelation
presents God as love. The second reading mentions explicitly each of the three persons of the Trinity and affirms
what characterizes each one of them. “The grace of the Lord Jesus,” – Jesus offers us salvation through his
death and resurrection “The love of God (the Father)” – love has its ultimate source in God and “The
communion of the Holy Spirit”. - The Spirit creates fraternal community among all believers. God’s love has
offered us salvation through his Son, in which Christians now participate through the action of the Holy Spirit.
The gospel reading speaks only of the Father and the Son. God the Father sends his Son out of love, in
order to save the world, but this requires that people believe. “God so loved the world” God’s love is not
limited, God’s love is universal. God has shown Love to his people many times in many ways, but now God has
done something totally unexpected and unheard-of. God loved the world so much that “he gave his only Son”.
“LOVE” is the word that dominates today’s readings. Love is the best definition of who God is. We know what
this word LOVE means and yet we don’t know. This word remains a mystery for each one of us. Love is not
limited to God; it should also characterize us as Christians.
In our world where there is so much violence, Christians are invited to show that the family can live in
peace, because the God they believe in is a God of love and mercy.

Reflection: The Solemnity of the Most Holy Trinity- A, 2020
Almost fifty years ago, a book was published which has a slightly urgent format of a school notebook and has
almost two hundred pages. Looking through this book with amazement, we find that there is only one sentence
written in it that begins today’s Gospel. “God loved the world so much that he gave His only Son, so that
whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life”. What is the point of publishing a book with
one sentence written on so many pages? This book has its charm and incredible value. There is only one
sentence in this book, but it is written if different languages. There are eight hundred and seventy two of these
languages. This means that the Good News of the entire Bible was contained in this one sentence. However this
sentence cannot be regarded as a summary of the Bible’s message, but that sentence is considered to be the
most important message of what God wanted to tell us. This sentence reveals to us the incomprehensible action
of God towards You and me. “Yes, God loved the world” or us, each one of us, you and me. If He loves us that
means that He still cares about us. The sign of this love is the fact that God shares His love with us. He who loved

His only Son loved Him so much, that they are one. That Son, that love, is Jesus Christ. God shares Him – with us.
He gives Him to the world. This love, this gift is clearly emphasized by the Apostles. “He gave His only begotten
Son”, the Only one; Abraham’s sacrifice and His human readiness to make a sacrifice to God, and this testified
the test of the Father’s heart, the heart of God from which Love flows. Merciful Love, which we have heard of in
the first reading is the wealth of grace and God’s faithfulness. So God loved the world that He gave us His only
begotten Son”, that is, He gave us His love for a specific purpose, that we would have eternal life that is we
would have eternal life that is we would have a life together, with God and in God; That we too would be one.
This most important sentence of the Bible speaks about us, about our attitude. Our task is to believe in God.
Everyone who believes, will have eternal life. Who will believe in the Son…Jesus Christ, or believe in God’s Love.
This is the Solemnity of the Holy Trinity. I will believe in this love and live this love. We were created in the
image of God, the God who is love. In God this love divinely unites three Persons, but this love is also to unite us,
because it is poured into our hearts by the Holy Spirit, that we may “be one” That is what Jesus commanded
that as he is One with the Father just like the Three Persons are one because we carry the image of such a love
and such similarity, that we are to strive for perfect love. By believing in love we believe in God and to live this
love every day we will see full union with God on the other side of life.

If you have any suggestions to insert in these notices/bulletins, please call Fr. Boguslaw or email the office;
705-253-5523 holyfamilysecretary@shaw.ca

Biuletyn Polski
UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ, Czerwiec 07,
9:30a.m.- + Deceased members of the CWL
+ Gennaro & Christine Spina by Frank & Ida.
Poniedziałek - Świętej Jadwigi,Królowej
9:30a.m. Dziękczynna za dar życia Edwarda Kwolek zam.dzieci.
Wtorek – Świętego Efrema, diakona, Doktora Kościoła
Świętego Columbkill (Columba).
9:30a.m.+Merv Rahel by Lynne Donovan
Środa - Błogosławiony Bogumił biskup.
9:30a.m.- Dziękczynna za łaskę zdrowia w rodzinie zam. Basia
Thurs.- Świętego Barnabas, Apostoła,
9:30a.m.- +Jason Leach by Mary and Alfonso Caputo
Fri. – Błogosławionych Męczenników II Wojny Światowej
3:00p.m. At The Hour of God's Mercy for atonement for our sins
and for the sins of the whole world.
+ Helenę i Henryka Bulima zam. Opryszczko family
Sat. - St. Antoni of Padua, priest, Doctor of the Church
8:30a.m.- + Albina, Edmunda, Janinę i Albina Opryszczko.
4:00p.m. za parafian
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYS-TUSA - BOŻE CIAŁO I WSPOMNIENIE św. Michała Kozala
i dzień pamięci ofiar II Wojny Światowej.
9:30a.m.- K of C
+Jason Leach by Evelin Byrne
+Frank Czop by Evelyn Byrne
Z ŻYCIA PARAFII I KOŚCIOŁA
1.Jeden Bóg, ale w trzech Osobach: Ojciec, Syn i Ducha Święty. Pomyśl! Woda może być płynem, parą, śniegiem i
lodem - pozostając tą samą wo-dą. Bóg może być jeden, ale w trzech Osobach. Dziś Kościół prosi: „Niech
będzie błogosławiony Bóg Ojciec i jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje
miłosierdzie.” Mądrość jest rozkoszą Bo-ga, który znajduje radość przy synach ludzkich. On obdarzył na władzą
nad dziełami rąk swoich i przez wiarę chlubimy się, bo miłość Boża roz-lana jest w naszych sercach przez Ducha
Świętego, który został nam dany. Bóg, który jest i który był, i który przychodzi, aby doprowadzić nas do całej
prawdy. On powie wszystko i oznajmi wam rzeczy przyszłe.
2. + Lina Rechichi zmarła w wieku 94 lata. Była sercem swojej rodziny. Była wzorem do naśladowania w
wszystkich i miłości. Lina jako Matka dzisiaj ustami Kościoła powtarza wam. Jeśli będziecie się kochać,wszyscy
będą wiedzieć, że jesteście moimi dziećmi. Wasza Matka idzie do swego umiłowanego męża, w domu Ojca
niebieskiego, który jest Dawcą Życia. Nauczyła się od Jezusa, aby być wszystkim dla wszystkich i dziękujemy Bogu
za tak bogate i oddane życie, waszej Matki, Liny. Ufamy, że Pan rozpozna swoje dziecko w waszej Matce i okaże
Linie swoje miłosierdzie. Niech spoczywa w pokoju.
W tygodniu wspominamy następujących Świętych i błogosławionych
1.Czerwiec 8, Św. Jadwiga ur 1374 r. jako córka króla Węgier i Polski, Ludwika. Po ojcu odziedziczyła tron polski i
w roku 1384 została ukoro-nowana. Poślubiła wielkiego księcia Litwy Władysława Jagiełłę, przyczyniając się do

nawrócenia tego kraju na chrześcijaństwo. Przyczyniła się do powstania w Karkowie Wydziału Teologicznego i
odnowienia Uniwersy-tetu. Przez całe życie odznaczała się hojnością dla ubogich. Zmarła w Krakowie 17 lipca,
1399 roku. W dniu Jej wspomnienia modlimy się, abyśmy stali się apostołami prawdy i dobra.
2.Czerwiec 9, Św. Efrem, Diakon i Doktor Kościoła, ur. w Nisibi około 306 roku. Został diakonem i założył szkołę
teologiczną, w której nauczał. Po zajęciu Nisibi przez Persów przeniósł się z uczniami do Edessy. Głosił Słowo
Boże i pisał dzieła teologiczne oraz liczne hymny. Zmarł 9 czerw-ca 373 roku. W dniu Jego wspomnienia prosimy,
aby Bóg zesłał w nasze serca Ducha Świętego, pod którego wpływem Św. Efrem poświęcił całe życie służbie
Bożej.
4.Czerwiec 10, Błogosławiony Bogumił żył w XII wieku. Ur w Koźminie Wielkopolskim. Został arcybiskupem
gnieźnieńskim. W 1170 r. zrezygnował z arcybisku-pstwa i żył koło Dobrowa jako pustelnik. Dobra rodzinne
przekazał na cele misji wśród pogańskich Prusów. Zmarł 10 czerwca 1181r. W dniu
wspomnienia Błogosławionego Bogumiła prosi-my, aby przez Jego modlitwy Bóg zachował nas w zdrowiu
duszy i ciała i spełnił prośby.
5.Czerwiec 11, Święty Barnaba, Apostoł pochodził z Cypru. Przyjął chrześcijaństwo i całą swoją majętność
przekazał Apostołom. To On wprowadził św. Pawła do jerozolimskiej gminy Chrześcijańskiej. Potem znów go
odszukał w Tarsie, przyprowadził do Antiochii i na wyraźnie polecenie Ducha Świętego towarzyszył Pawłowi
podczas jego pierwszej podróży misyjnej w Azji Mniejszej. Po tzw. Soborze Jerozolimskim wrócił na Cypr, gdzie
według tradycji poniósł śmierć męczeńską około 60 roku. W dni wspomnienia św. Barnaby, prosimy przez Jego
wstawiennictwo, aby Kościół słowem i czynem wiernie szerzył Ewangelię Chrystusa, tak odważnie, jak św.
Barnaba.
6.Czerwiec 12, 108 Błogosławionych Męczenników ofiar II Wojny Światowej. W czasie II Wojny Światowej
zginęło 3500 duchownych. Byli wyciągani czasem nocą, czasem w czesnym rankiem a nawet od ołtarza.
Osadzano ich w obozach koncentracyjnych, gdzie umierali na skutek usta-wicznego i wyrafinowanego
maltretowania. Wśród 108 męczenników II Wojny Światowej jest 3 biskupów, pięćdziesięciu dwóch księży, 26
księży zakonnych, trzech alumnów Seminariów Duchownych, siedmiu braci zakonnych, osiem sióstr zakonnych i
dziewięciu wiernych świeckich. Złożyli oni heroiczne świadectwo wierności Bogu w czasie prześlado-wani
wierzących ze strony ateistycznego nazizmu hitlerowskiego, łącząc ofiarę swojego życia z ofiarą Zbawiciela.
Oddawali życie za Chrystuas i Ojczyznę. Niektórzy z nich byli poprostu zakatowani na śmierć za to, że odmawiali
podeptania Różańca. Inni zostali zamordowani przez bojówki młodzieży hitlerowskiej. Umierali wołając: Jezu,
zlituj się! Przebacz im! My dziś prosimy, abyśmy nauczyli się od męczenników odważnego wyznawania Jezusa
naszym Panem i Bogiem.
.
7.Czerwiec 13, Św. Antoni Padewski ur. w Lizbonie w 1195 r. W młodym wieku wstąpił do kanoników
regularnych w Coimbrze, gdzie na uniwersytecie zdobył gruntowne wykształcenie teologiczne. Później przeszedł
do franciszkanów, aby głosić Ewangelię w Afryce, ale skierowano go do pracy w Europie. Pracował z wielkim
pożytkiem jako kazno-dzieja ludowy we Francji i Italii. W 1230 roku przybył do Padwy i przez swoje kazania
wielkopostne poruszył całe miasto. Zmarł w Padwie 13 czerwca 1231 roku. W dniu Jego wspomnienia prosimy,
abyśmy prowa-dzili życie zgodne z Ewangelią i w przeciwnościach doświadczali Bożej pomocy.
8.June 14, Św. Michała Kozala, biskupa i męczennika i dzień pamięci
ofiar II Wojny Światowej.
Urodził się w 1893 r w Nowym Folwarku koło Krotoszyna. Był prezbiterem archidiecezji gnieźnieńskiej. W roku
1939 został biskupem pomocniczym diecezji włocławskiej. W Listopadzie tego roku został aresztowany przez
niemiecką policję. Przeszedł przez kilka więzień i obozów, w których go okrutnie traktowano. Wreszcie został
osadzony w Dachau, gdzie był ojcem duchownym uwięzionych księży. Przez całe życie odznaczał się szczególną
czcią Najświętszego Sakramentu. Swoje cierpienia ofiarował za wolnosc Kościoła. Na początku 1943 roku
zachorował na tyfus, a 26 stycznia został zabity zastrzykiem. Przez Jego wstawiennictwo prosimy Boga o łaskę
nabożeństwa do Najświętszej Eucharystii oraz o męstwo, abyśmy mogli wtyrwać do końca w wyznawaniu
prawdziwej wiary.

10. Homilia –UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY PRZENAJŚWIĘTSZEJ –A

Prawie 50-ąt lat temu ukazała się książka, która ma format nieco większego zeszytu
szkolnego, a liczy sobie prawie 200 stron. Przeglądając tę książkę ze zdumieniem
stwierdziłem, że jest w niej zapisane tylko jedno zdanie, które rozpoczyna dzisiejsza
Ewangelie. „Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy,
kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”. Jaki jest sens wydawania książki
z jednym zdaniem zapisanym aż na tylu stronach? Ta książka ma swój urok i niezwykłą
wartość. Jest w tej książce tylko to jedno zdanie ale zapisane w różnych językach. Tych
języków jest 872. Oznacza to, że w tej jednej książce została zawarta Dobra Nowina
całego Pisma Św. To zdanie można uznać za streszczenie Orędzia Biblijnego czyli zdanie
to jest uważane za najważniejszy przekaz tego, co nam chciał powiedzieć Bóg. Zdanie to
objawia nam niepojęte działanie Pana Boga wobec Ciebie i mnie. „Tak Bóg umiłował
świat”, czyli nas, każdego z nas, ciebie i mnie. Skoro nas umiłował to znaczy, że On wciąż
się o nas troszczy. Znakiem tej miłości jest fakt, że Bóg dzieli się z nami swoją Miłością.
On, który umiłował swojego jedynego Syna; umiłował Go tak mocno, że stanowią
JEDNO. Tym Sy-nem, tą Miłością jest Jezus Chrystus. Bóg dzieli się Nim - z nami. Daje Go
światu. Ta Miłość, ten Dar, jest przez Apostoła podkreślony bardzo wyraźnie. „Syna
swego Jednorodzonego dał”, jedynaka; tu przychodzi na myśl ofiara Abrahama i jego
ludzka gotowość do złożenia Bogu Ofiary, a to zapowiadało próbę ojcowskiego serca,
właśnie Serca Bożego, z którego wypływa Miłość. Miłosierna Miłość o której słyszeliśmy
w 1 czy-taniu; Bogactwo łaski i Bożej wierności. Zatem „Tak Bóg umiłował świat, że dał
nam swojego Syna” czyli przekazał nam swoją miłość i to w konkretnym celu, abyśmy
mieli życie wieczne czyli mieli życie razem Bogiem i w Bogu; Abyśmy także i my stanowili jedno. To najważniejsze zdanie Biblii mówi także o nas, o tym jaka ma być
nasza postawa. Naszym zadaniem jest uwierzyć w Boga. Każdy kto wierzy, będzie miał
życie wie -czne Kto uwierzy w Syna... Jezusa Chrystusa czyli uwierzyć w Bożą Miłość.
Takie jest przesłanie Uroczystości Trójcy Przenajświętszej. Uwierzyć w tę miłość i tą
Miłością żyć. Zostaliśmy stworzeni na obraz i Boże podobieństwo na Obraz Boga, który
jest Miłością. W Bogu ta miłość w doskonały spo-sób spaja, jednoczy, trzy Osoby, ale ta
miłość ma także nas jednoczyć, bo Ona jest rozlana w naszych sercach przez Ducha
Świętego, abyśmy „stanowili Jedno” - tak prosił Pan Jezus, abyśmy, jak On, stanowili
Jedno z Ojcem; tak, jak trzy Osoby stanowią jedno. My nosimy w sobie obraz takiej
Miłości i takie podobieństwo, dlatego trzeba mamy dążyć do doskonałej miłości.
Uwierzmy zatem w Miłość, uwierzmy Bogu i żyjmy tą Miłością na co dzień, abyśmy się
doczekali pełnego zjednoczenia z Bogiem po drugiej stronie życia; tego samego życia.

