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Memorial Blessed Louis-Zephirin Moreau 

            9:30a.m. for all parishioners 

  

Mon. St. Bede the Venerable, priest   or   St. Gregory VII, Pope or  

          St. Mary Magdalene de Pazzi, virgin. 

-9:30a.m.- +Teresę Pieńczykowską  

  

Tues. St. Philip Neri, priest 

-9:30a.m.- O błog. dla rodziny Lukacena 

  

Wed.  St. Augustine of Canterbury, bishop 

-9:30a.m.- + Vince Hładki by wife 

  

Thurs. 9:30a.m.- + Genowefę i Józefa Czerwińskich 

  

Fri.       St. Paul VI, Pope & Św. Urszuli Ledóchowskiej, virgin. 

3:00p.m. At The Hour of God's Mercy for atonement for our sins   

                             and for the sins of the whole world. 

                             For health & blessing for the son by parents 

Sat.      St. John Sarkander 

8:30a.m.- +Jadwigę Mariasz by Kwolek family. 

  

            VIGIL OF PENTECOST 

Sat.      4:00p.m.-For all parishioners 

             

PENTECOST SUNDAY, May 31, 2020 

            9:30a.m.- +Dorothy McAuly by Marian Prayer Group 

                             + Franc Czop by Laura & Jeremy Fata. 

  

    FROM THE LIFE OF THE CHURCH & PARISH. 

  

1.Through the Ascension, Jesus Christ, elevated our human nature into heaven. He promised 

the men of Galilee to watch Him. He as the Head has gone before us in glory. This solemnity 

makes us rejoice with devout thanksgiving, because The Ascension of Christ is our exaltation. 

The Body is called to follow in hope that we will also enter there with body and soul.  

Consider everything that Jesus did and taught appearing during forty days with the men of 

Galilee. He commanded them to be his witnesses, and preaching in his name to all the nations, 

even to the end of the ages. The Lord collaborated with them and verified their preaching 

through the signs which accompany their preaching. 

  

2.WORLD COMMUNICATIONS DAY. Today Catholics are invited to reflect upon the media 

of social communication (films, radio, television, newspapers, audiovisuals) and how these 

influence our lives. The Church’s ministry is twofold. The media can be used to help promote the 

Gospel. At the same time, as receivers of the materials presented by the media, the faithful have a 

duty to support and promote worthwhile presentations on media and reject those which promote 

values contrary to spiritual growth. 

https://www.bing.com/images/search?q=holy+family+pictures+free&id=F82EA3DA440D74D81AA3D59C5C701F691E6D15A3&FORM=IQFRBA


  

3.WORLD DAY OF PRAYER FOR THE CHURCH IN CHINA. 

In may 2007, Pope Benedict XVI asked that May 24 be observed as a Day of prayer of the Church 

In China. He chose this day since it is the traditional Feast of Our Lady of Help of Christians, 

venerated at the Shrine of Sheshan in Shanghai.  

  

4.Reminder! 

We have the five precepts of the Church. The Second from them is You shall confess your sins 

at least once a year. The third from them is You shall receive the sacrament of the Eucharist 

at least during the Easter season. The Easter season – is from the Ash Wednesday to The 

Pentecost. This is the last week for confession once a year. 

  

Homily -THE ASCENSION OF OUR LORD 

                                       

Today human nature experienced the elevation in person of Jesus Christ. We are amazed 

by the fact, that our Lord Jesus Christ, entered heaven in human nature. With full joy we give 

thanks to God and our Father, who confirms our hope that we can also join with him in glory.  In 

Christ our human nature received participation in the Divine and everlasting life that is the lost 

mortality. From now on the Church is called “Theophilus” - Theo “God” and Philius “Son”  The 

Church is the Mystical Body of Christ that is, we are the Sons of God in Christ. Everything that 

was written, is written for us that we always and constantly meditate anew on everything, that 

Jesus did and taught from the beginning until the day in which he bestowed thro-ugh the Holy 

Spirit the commands the apostles whom he chose himself; to whom he also gave many examples 

that he lives after he had suffered: appearing to them during forty days speaking of the kingdom 

of God. And during a common meal he commended them to expect the promise of the Father. 

Now the apostles remembered how Jesus had announced to them, that they will be baptized by 

the Holy Spirit. Now they re-membered the Words of the Lord: “when the Holy Spirit comes 

upon you, you will receive His power and will be my witnesses… to the ends of the earth”. Now 

they remembered how after these words, the Lord was lifted up in their presence and a cloud 

took him from their sight.” Now they remembered how they saw two men dressed in white 

garments, who were asking: why are you standing there looking at the sky? Now they 

remembered, that they received assurance that Jesus “will return in the same way as you have 

seen him going into heaven.”  Amazed by this description the Church declares: “God mounts 

his throne to shouts of joy” and surely this is why we often sing in the Liturgy: “Let us go 

rejoicing to meet the Lord.” He is the King of the whole earth. The description of the Ascension 

allows St. Paul to write to us: “The Father gave us the spirit of wisdom… this means may the 

eyes of your hearts be enlightened that we could see what is the hope of our calling“, “the 

inheritance among the holy ones” and “what is the greatness of his power and might” as he 

raised Jesus from the dead and seated him at his right hand.  “And he put all things beneath his 

feet and gave him as head over all things to the church, which is his body, the fullness of the 

one who fills all things in every way.” For he is God – the Holy Spirit, who FILLS ALL 

THINGS.  And we call him The Lord and Vivifier. He makes us able to speak of the works of 

the Lord’s power, who called us from darkness to his amazing light. He, the Holy Spirit, grants 

the Apostles the gifts allowing them to penetrate the truth of revelation. The Holy Spirit also 

grants us innumerable gifts, that we could proclaim the powerful works of Christ who redeemed 

and ordered us: Go, therefore and make disciples of all nations, I am with you always, until 

the end of age. Those who went to where Jesus commanded them, he allowed them to see, he 

accepted their homage, perceived the doubt of some but did not repel anyone, yet came close to 

them, spoke to, gave recommendations. “Go therefore, and make disciples of all nations, 

baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching 

them to observe all that I have commanded you. And behold, I am with you always until 

the end of age.” God saves the whole person, with the body and the spirit.  In Christ, we become 

Sons of God. Everything that was written, left written for us, so that we would care for always 



and above all, what the Lord commanded, and the apostles proclaimed. The Fathers presserved and 

recommended that we guard it. Everything is possible thanks to the Holy Spirit who grants those apostles 

whom he chooses com-mands. The Holy Spirit makes us witnesses of Christ to the ends of the earth.  We 

trust that we will join ourselves with Christ, who as the first among the people abides with the Father in 

glory.  
  

Memorial of the Saints at this coming Week 

  

Memorial Blessed Louis-Zephirin Moreau, May 24, 

    Louis-Zephirin Moreau a Bishop venerated by his people, renowned for his goodness, piety 

and zeal. He had compassion for the poor workers of his diocese, helping to establish today's 

mutual societies and credit unions. He also oversaw the foundation of several religious 

communities. Through his intercessions we ask that we can dedicate our life to the service of 

God's Kingdom. Blessed Louis-Zephirin Moreau, pray for us.  

             Holy men and women, blessed of the ages, pray, o pray for us. 

  

Saint Bede the Venerable, May 25, 

   A teacher of great repute, St. Bede is the only English Doctor of the Church. Born in the north 

of England about 673. He entered to a Benedictine monastery at 19, He became a deacon and at 

30, a priest. He was called the Venerable. This respectful title the Church formalized in 853. 

May we always be enlightened by His wisdom and helped by His merits.       

             Saint Bede the Venerable, pray for us. 

             Holy men and women, blessed of the ages, pray, o pray for us. 

  

Saint Gregory VII, Pope, May 25, 

Born in Tuscany about 1023 Hildebrand (later Pope Gregory VII) was sent to a monastery to be 

educated under John Gratian. When Gratian was elected pope, Hildebrand became his personal 

secretary. He also served Pope Leo IX as counselor and treasurer of the Church’s finances. After 

serving as chief counselor for next four popes and gaining an international reputation as papal 

representative to several courts, Hildebrand himself was acclaimed pope in 1073. As Gregory VII, 

he began an extensive reform of the Church and of its relations with civil authorities, provoking 

conflict and intrigue. The Duke of Normandy came to Gregory’s aid, but when Norman troops 

sacked Rome, even the Romans turned against the pope. In 

Defending the Church against the threat of secular domination, Gregory made many enemies. He 

died in exile in 1085. May St. Gregory help The Church to reject evil. May she be free to carry out 

in charity whatever is right.        Saint Gregory  the servent – pray for us 

                 Holy men and women, blessed of the ages, pray, o pray for us. 

Saint Mary Magdalene de Pazzi, May 25, 

She was born Catherine, Mary Magdalene de Pazzi was born into a prominent family in Florence 

in 1566. Her password was: “suffer but not died” Cleansed by suffering she experience a great 

mystical ecstasy. She had the gifts of prophecy and healing. She died in 1607 and her uncorrupted 

body is enshrined in the convent church. 

            Saint Mary Magdalene de Pazzi – pray for us.    

           Holy men and women, blessed of the ages, pray, o pray for us. 

  

 Saint Philip Neri, May 26, 

 Born in Florence in 1515 and educated by the Dominicans. He experienced conversion at the age 

of 18 and left from Rome, where he lived a life of seclusion and poverty. He studied philosophy 

and theology for three years before choosing to re-evangelize Rome, where Christianity had 

declined and was badly in need of reform. He spends his days talking to people about God’s love 

and his nights in prayer. In 1548 he helped found a confraternity of laymen to ministry to feed 

pilgrims, leading to the establishment of a now-famous Roman hospital, Santa Trinita dei 

Pellegrini. In 1551, his confessor insisted Philip be ordained. As a confessor himself, he was much 

sought after for his spiritual wisdom. Disciples flocked to him, and he founded the congregation 



of the Oratorian which was formally approved in 1575. Pope Gregory XIII gave them an ancient 

church in Rome, which they rebuilt and occupy to this day. Philip’s sermons were famous for their 

wisdom and good humor. He said, “I will have no sad spirits in my house. Cheerful people are 

more easily led to perfection.” He died at the age of 80, much loved and respected, and is still 

known as the “Apostles of Rome”. He is the patron of home missions, supported in Canada through 

the Catholic Missions in Canada. (www.cmic.info.)    Saint Philip Neri – pray for us. 

              Holy men and women, blessed of the ages, pray, o pray for us. 

  

Saint Augustine of Canterbury, May 27, 

He was prior of St. Andrew’s monastery in Rome and was sent with about 40 monks to evangelize 

England. After year he baptized the king of Kent and many of his people, He founded the 

archdiocese of Canterbury and continued to waorj for the faith in Britain until his death in 604. 

Today we ask God, who by the preaching of the Bishop Saint Augustine of Canter-bury led the 

Church to the Gospel. We pray that the fruits of his labour may remain ever abundant in your 

Church.             

             Saint Augustine of Canterbury- pray for us.  

            Holy men and women, blessed of the ages, pray, o pray for us. 

  

Saint Ursula Ledóchowska, virgin. May 29, 

Julia Maria Ledóchowska, born in a devout Catholic family, She joined the Ursuline’s in Kraków. 

In 1907, she was directed to work with youth in Russia. Expelled from there, she apostled in the 

Scandinavian countries. In 1920 she returned to Poland and founded the Congregation Ursuline 

Sisters of the Dying Jesus Heart, who devote themselves mainly to educational work. In all her life 

she was characterized by apostolic zeal and serenity. She died in Rome on May 29, 1939. Today 

we call on her confession, asking that, through her example and through her intercession, we would 

contribute to the salvation of our brothers. 

                                Saint Urszula Ledóchowska - pray for us. 

             Holy men and women, blessed of the ages, pray, o pray for us. 

  

Saint John Sarkander, May 30, priest and martyr. 

He was born in Skoczów in Cieszyn Silesia. He studied in Olomouc, Prague and Graz. In 1609 he 

was ordained a priest. The result of his work was the return of many apostates to the bosom of the 

Catholic Church. This freed the hatred of infidels. Tortured, forced to betray the secret of the 

confession, after a long suffering he ended his life in Olomouc, on March 17, 1620. Today we ask 

God that the example of Saint John Sarkander would strengthen us in adversities and support us 

in difficulties.  

                        Saint John Sarkander - pray for us. 

          Holy men and women, blessed of the ages, pray, o pray for us. 

  

             

  

  

   

          WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE. ROK A, Maj 24, 2020 

          Wspomnienie Błogosławionego Biskupa Louis-Zephirin Moreau 

            9:30a.m. for all parishioners 

  

Mon Św. Czcigodnego Bedy i St. Gregory VII, papież 

          ŚW. Mary Magdalene de Pazzi, dziewicy. 

-9:30a.m.- +Teresę Pieńczykowską  

  

Tues. Sw. Filipa Neri, założyciela Oratorianów 

-9:30a.m.- O błog. dla rodziny Lukacena 

http://www.cmic.info/


  

Wed.  Św. Augustin of Canterbury, bishop 

-9:30a.m.- + Vince Hładki by wife 

  

Thurs. 9:30a.m.- + Genowefę i Józefa Czerwińskich 

  

Fri.       Św. Paul VI, papieża & Św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. 

3:00p.m. W godzinie Bożego miłosierdzia dla wynagrodzenia za 

  nasze grzechy i za grzechy całego świata błagamy o miłosierdzie 

                            Msza o zdr. i o błog. dla syna zam rodzice 

Sat.      Św. Jan Sarkander 

8:30a.m.- + Jadwigę Mariasz zam. Kwolek family. 

  

            VIGILIA ZIELONYCH ŚWIĄT 

Sat.      4:00p.m.-For all parishioners 

             

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO, May 31, 2020 

            9:30a.m.- +Dorothy McAuly by Marian Prayer Group 

                             + Franc Czop by Laura & Jeremy Fata. 

  

                         Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII 

1.Przez Wniebowstąpienie, Pan Jezus, wyniósł naszą ludzką naturę aż do nieba. Pozwolił mężom 

z Galilei widzieć jak wstępuje do nieba, jako pier-wszym z ludzi. Składajmy Bogu 

dziękczynienie, gdyż Jezus nie porzucił nas w ludzkiej niedoli, lecz jako nasza Głowa 

wyprzedził nas do niebies-kiej ojczyzny, aby umocnić naszą nadzieję, że my również tam 

wejdziemy z ciałem i duszą. Rozważajmy wszystko, co Jezus czynił i nauczał. Przez czterdzieści 

dni Pan ukazywał się mężom z Galilei. Polecił im być Jego świadkmi, nauczać wszystkie narody 

aż po krańce ziemi, i Pan współdzia-łał z nimi, i potwierdzał naukę znakami, które jej 

towarzyszyły. 

  

2. ŚWIATOWY DZIEŃ KOMUNIKACJI. Dzisiaj katolików zachęca się do refleksji na temat 

mediów komunikacji społecznej (filmy, radio, telewizja, gazety, materiały audiowizualne) i ich 

wpływu na nasze życie. Posługa Kościoła jest dwojaka. Media mogą być wykorzystane do pomocy 

w głoszeniu Ewangelii. Jednocześnie, jako odbiorcy materiałów prezentowanych przez media, 

wierni mają obowiązek wspierać i pro-mować wartościowe prezentacje w mediach oraz odrzucać 

te, które pro-mują wartości przeciwne rozwojowi duchowemu. 

  

3. ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY ZA KOŚCIÓŁ W CHINACH. 

W maju 2007 r. Papież Benedykt XVI poprosił, aby 24 maja był obchodzony jako dzień modlitwy 

Kościoła w Chinach. Wybrał ten dzień, ponieważ jest to tradycyjne Święto Matki Bożej 

Wspomożycielki Wier-nych, czczone w Sanktuarium Szeszana w Szanghaju. 

  

4.Przypominam, że mam też Pięć Przykazani Kościelnych. Drugie z nich brzmi: Przynajmniej 

raz w roku przystąpić do sakramentu pokuty. A trzecie przykazanie brzmi:Przynajmniej raz 

w roku w okresie wielka-nocnym przyjąć Komunię świętą. Przed nami jest już ostatni tydzień 

okresu wielkanocnego i przynajmniej z sakramentu pokuty należy skorzy-stać... 

  

5.Maj 26, to w Polsce i na świecie Międzynarodowy Dzień Matki. Nie zapomnijcie zadzwonić 

do mamy. Pamiętajcie o nich w modlitwach... 

  

 

 

 



 

Homilia - WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE – Rok - A  

  

Dziś, ludzka natura doznała wywyższenia w osobie Jezusa Chrystusa. Zdumieni faktem, że nasz 

Pan Jezus, w ludzkiej naturze, wstąpił do nieba. Pełni radości składamy dziękczynienie Bogu i 

Ojcu naszemu, który utwie-rdza naszą nadzieję, że i my, połączymy się z Nim w chwale. Nasza 

ludz-ka natura, w Chrystusie, otrzymała udział w Boskim i wiecznym życiu czyli otrzymała 

utraconą nieśmiertelność. Stąd Kościoł jest nazwany „Teofilem” Teo- „Bóg” – fillus – syn. 

Kościoł jest Mistycznym Ciałem Chrystusa czyli jesteśmy Synami Bożymi w Chrystusie. 

Wszystko co zostało zapisane, jest zapisane dla nas, abyśmy zawsze i wciąż od nowa rozważali 

wszystko, co Jezus uczynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha 

Świętego poleceń Apostołom, których sobie wybrał; którym dał też wiele dowodów po swojej 

męce, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A podczas 

wspólnego posiłku, kazał im... oczekiwać obietnicy Ojca. Teraz apostoło-wie pamiętają jak Jezus 

im zapowidał, że zostaną ochrzczeni Duchem Świętym. Teraz pamietają słowa Pana: „gdy Duch 

Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami ...aż po krańce zie-

mi.” Teraz wspominają jak po tych słowach, Pan „uniósł się w ich obec-ności w górę i obłok 

zabrał Go im sprzed oczu”. Teraz pamiętają, że uporczywie wpatrywali się w Pana, gdy 

wstępował do nieba. Teraz pa-miętają, że widzieli dwu mężów w białych szatach, którzy pytali: 

Dlaczego stoicie i wpatrujecie sie w niebo? Tearz pamiętają, że otrzymali  zapewnienie, że Jezus 

„przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępu-jącego do nieba”. Zdumiony tym opisem 

Kościoł wyznaje: „Pan wśród radości wstępuje do nieba” i pewnie dlatego często w liturgii 

śpiewamy: 

„Idźmy z radością na spotkanie Pana”, On jest królem całej ziemi. Opis wniebowstąpienia 

pozwala św. Pawłowi napisać do nas: „Ojciec... dał wam ducha  mądrości, ... to znaczy 

światłe oczy dla waszego serca, abyście wiedzieli czym jest nadzieja waszego powołania”, 

„dziedzictwo wśród świętych”, i „czym ogrom Jego potęgi i siły”, skoro wskrzesił Jezusa z 

martwych i posadził Go po swojej prawicy. „I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego 

ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który 

napełnia wszys-tko na wszelki sposób”, bo jest Bogiem – Duchem Świętym, który NAPEŁNIA 

WSZYSTKO i nazywamy Go Panem i Ożywicielem. On czyni nas zdolnymi opowiadać dzieła 

potęgi Pana, który nas wezwał z ciemności do swojego przedziwnego światła. On, Duch Święty, 

Aposto-łom udziela darów pozwalając im przeniknąć prawdy objawione. Duch Święty także 

nam udziela niezliczonych darów, abyśmy opowiadali dzieła potęgi Chrystusa, który nas odkupił 

i polecił: „Idźcie  i nauczajcie wszy-stkie narody, Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż 

do skończenia świata”. Tym, którzy udali się tam, gdzie Jezus im polecił pozwolił się zobaczyć, 

przyjął ich pokłon, dostrzegł zwątpienie niektórych, ale nikogo nie odtrącił lecz zbliżył się do 

nich, przemówił, dał polecenie: „Idźcie  i nauczajcie wszystkie narody, udzielajac im chrztu 

w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przekaza-

łem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Bóg zbawia 

całego człowieka:  ciało i duszą. W Chrystusie, staliśmy się Synami Bożymi. Wszystko, co 

zostało zapisane, zostało zapi-sane dla nas, abyśmy troszczyli się zawsze i przede wszystkim o 

to, co Pan przekazał, apostołowie głosili, Ojcowie zachowali i nam strzec poleci-li.  Wszystko to 

jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu, który udziela apostołom, poleceń. Duch św. i nas czyni 

świadkami Chrystusa, aż po krańce ziemi. Ufamy, że połączymy się z Chrystusem, który jako 

pierwszy z ludzi, przebywa z Ojcem w chwale. To jest niezwykłe: Moimi oczyma będę widział 

Boga. 

  

                    Wspomnienia  Świętych w nadchodzącym tygodniu. 

Memoriał Błogosławiony Louis-Zephirin Moreau, 24 maja, 

    Louis-Zephirin Moreau, biskup, znany ze swojej dobroci, pobożności i gorliwości. Współczuł 

biednym pracownikom swojej diecezji, pomagając w tworzeniu dzisiejszych towarzystw 



wzajemnych pomocy i unii kredyto-wych. Nadzorował także powstanie kilku wspólnot 

religijnych. Za Jego wstawiennictwem prosimy, abyśmy mogli poświęcić nasze życie służbie 

 Królestwa Bożego.  

       Błogosławiony Louis-Zephirin Moreau, módl się za nami. 

            Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami 

              

Święty Beda Czcigodny, 25 maja 

   Nauczyciel cieszący się dużą sławą. Św. Beda jest jedynym angielskim doktorem Kościoła. 

Urodził się w północnej Anglii około 673. W wieku 19 lat wstąpił do klasztoru benedyktynów. 

został diakonem, a w wieku 30 lat kapłanem. Nazywano go Czcigodnym. Ten pełen szacunku tytuł 

Koś-ciół sformalizował w 853 r. Obyśmy zawsze byli oświeceni Jego mądro-ścią i wspomagani 

Jego zasługami.  

                    Święty Czcigodny Beda, módl się za nami. 

            Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami 

  

Święty Grzegorz VII, Papież, 25 maja 

Urodzony w Toskanii około 1023 Hildebrand (późniejszy papież Grzegorz VII) został wysłany do 

klasztoru, aby kształcić się u Jana Gracjana. Kiedy Gratian został wybrany papieżem, Hildebrand 

został jego osobistym sekre -tarzem. Służył także papieżowi Leonowi IX jako skarbnik finansów 

Koś-cioła. Po tym, jak pełnił funkcję głównego doradcy czterech kolejnych papieży i zyskał 

międzynarodową reputację papieskiego przedstawiciela w sprawach kościelnych. W końcu, 

Hildebrand został ogłoszony papieżem w 1073 r. Jako Grzegorz VII rozpoczął szeroko zakrojoną 

reformę Kościoła i jego kontakty z władzami cywilnymi, prowokujące konflikty i intrygii. Książę 

Normandii przybył z pomocą Gregorzowi, ale kiedy wojska normańskie złupiły Rzym, nawet 

Rzymianie ponownie zwrócili się do papieża. Broniąc Kościoła przed groźbą świeckiej dominacją, 

Gregrz przymnożył sobie i Kościołowi wrogów. Zmarł na wygnaniu w 1085 roku. Niech św. 

Grzegorz pomoże Kościołowi odrzucać zło. Niech wyprasza Kościołowi wolność, aby mógł 

prowdzić dobroczynną działalność.  

                     Święty Grzegorzu siódmy - módl się za nami 

            Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami 

             

Świętej Marii Magdaleny de Pazzi, 25 maja 

Urodziła się jako Katarzyna w znanej rodzinie we Florencji w 1566 roku., Jej życiowe hasło 

brzmiało: „cierpieć, ale nie umrzeć”. Oczyszczona przez cierpienie doświadcza wielkich 

mistycznych ekstaz. Miała dary proroctwa i uzdrawiania. Zmarła w 1607 r., a jej nieuszkodzone 

ciało spoczywa  w kościele klasztornym. 

            Święta Mario Magdalenie de Pazzi - módl się za nami. 

               Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami 

  

 Święty Filip Neri, 26 maja 

 Urodzony we Florencji w 1515 r. I kształcony przez dominikanów. Naw-rócił się w wieku 18 lat 

i wyjechał z Rzymu, gdzie żył w odosobnieniu i ubóstwie. Studiował filozofię i teologię przez trzy 

lata, zanim zdecydował się ponownie ewangelizować Rzym, w którym chrześcijaństwo upadło i 

niestety potrzebuje reform. Dni spędzał na rozmowach z ludźmi o miłości Boga i na nocach 

modlitwie. W 1548 roku pomógł założyć bractwo świec-kich do posługi pielgrzymom, prowadząc 

do powstania słynnego rzyms-kiego szpitala Santa Trinita dei Pellegrini. W 1551 r. zasłynął 

jako  spowiednik. Był bardzo poszukiwany ze względu na swoją duchową mądrość. Jego 

uczniowie wraz z Nim założyli zgromadzenie Oratorian, które zostało formalnie zatwierdzone w 

1575 r. Papież Grzegorz XIII podarował im starożytny kościół w Rzymie, który odbudowali i 

zajmują do dziś. Kazania Filipa były znane z mądrości i dobrego humoru. Powiedział: „Nie będę 

miał smutnych duchów w domu. Wesołych ludzi łatwiej można doprowadzić do perfekcji. ” Zmarł 

w wieku 80 lat, bardzo kochany i szanowany, i jest znany jako „Apostołowie Rzymu”. Jest 



patronem domowych misji, wspieranych w Kanadzie przez misje katolickie w Kanadzie. 

(www.cmic.info.)  

                                 Święty Filipie Neri - módl się za nami. 

                           Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami 

  

Święty Augustyn z Canterbury, 27 maja 

Był przeorem klasztoru św. Andrzeja w Rzymie i został wysłany z około 40 mnichami do 

ewangelizacji Anglii. Po latach ochrzcił króla Kentu i wielu jego poddanych, założył 

Arcybiskupstwo w Canterbury i kontynu-ował głoszenie Ewangelii w Wielkiej Brytanii aż do 

swojej śmierci w 604 r. Dziś prosimy Boga, aby Kościół głosił Ewangelie z gorliwością św. 

Augustyna z Canterbury. Modlimy się, aby owoce jego pracy pozostały obfite w Kościele 

Angielsko-języcznym. 

             Święty Augustynie z Canterbury - módl się za nami. 

             Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami. 

  

Saint Ursula Ledóchowska, virgin. May 29, 

Julia Maria Ledóchowska, urodzona w gorliwej katolickiej rodzinie, 

Wstąpiła do urszulanek w Krakowie. W 1907 r. została skierowana do pracy z młodzieżą w Rosji. 

Wydalona stamtąd, apostołowała w krajach skandynawskich. W 1920 roku wróciła do Polski i 

założyła Zgromadzenie 

Sióstr Urszulanek Serca Jezusa Konającego, które oddaje się głównie pracy wychowawczej. W 

całym życiu odznaczała się apostolską gorliwo-ścią i pogodą ducha. Zmarła w Rzymie 29 maja, 

1939 r. Dziś wzywamy Jej wspawiennictwa, prosząc: abyśmy za jej przykłademi przez jej wsta-

wiennictwo przyczyniali się do zbawienia naszych braci.  

            Święta Urszulo Ledóchowska – módl się za nami. 

            Wszyscy Święci i Święte Boże – módlcie się za nami. 

  

Saint John Sarkander, May 30, prezbiter i męczennik. 

Urodził się w Skoczowie na Śląsku Cieszyńskim. Studia odbył w Ołomuń-cu, Pradze i Grazu. W 

1609 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Owocem jego pracy, było powracanie wielu odstępców na 

łono Kościoła katolickie-go. To wyzwoliło nienawisć innowierców. Torturowany, zmuszany do 

zdrady tajemnicy spowiedzi świętej, po długich cierpieniach zakończył życie w Ołomuńcu, 17 

marca 1620 r.  Dziś prosimy Boga aby przykład świętego Jana Sarkandra umcniał nas w 

przeciwnościach i wspierał w trudnościach.    Święty Janie Sarkandrze – módl się za nami.  

                        Wszyscy Świeci i Święte Boże – módlcię się za nami. 
 

http://www.cmic.info/

