IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 17 KWIETNIA 2016

Refren Psalmu:
My ludem Pana i Jego owcami

Rozważania Niedzielne

Jedność
Światowy Dzień Modlitw o Powołania
Znać w symbolice biblijnej to coś znacznie więcej
niż tylko wiedzieć o kimś, jak się nazywa, kiedy ma
urodziny oraz gdzie mieszka i pracuje. Znać to być
z kimś w serdecznej, pełnej miłości relacji. Ta
wzajemna znajomość oznacza silną osobową więź,
która w Biblii została opisana jako bycie jednym
ciałem (Rdz 2, 24) lub jesteśmy jedno. Bardzo
pięknie jest ona ukazana w Ewangelii. Jezus mówi,
że jako pasterz zna swoje owce, a ich odpowiedzią
jest to, że Go słuchają i idą za Nim. Owce, czyli ci,
którzy uwierzyli w Jezusa, przylgnęły do Niego.
Pragną więc tworzyć z Nim jedno. Jezus odpowiada
na to pragnienie i obdarza umiłowanych udziałem w
swoim życiu. Jest to jedność na wieki, ponieważ nikt
nie wyrwie ich z Jego ręki.
Jezu, Ewangelia pozwala mi usłyszeć Twój głos i w
ten sposób poznać Ciebie i Twoją miłość. Pragnę
podążać za Tobą, aby w ten sposób osiągnąć
upragnioną jedność z Bogiem Ojcem.

Your gift to God and our Parish
April 10, 2016
Sunday Offerings:
Renovation Fund:

$ 1, 545
$ 1, 280

Heartfelt thank you for your generous support
of the Church.
God bless! Bóg zapłać!

Słowa Pana Jezusa: "Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników
mało; proście więc Pana żniwa..." są stale aktualne w Kościele.
Stąd też w czwartą Niedzielę Wielkanocną modlimy się o dobre
i liczne powołania kapłańskie i zakonne.
Ojcze, spraw, by wśród chrześcijan rozkwitały liczne i święte
powołania kapłańskie, które będą podtrzymywały żywą wiarę i
strzegły wieczną pamięć o Twoim Synu Jezusie za pomocą,
których nieustanni odnawiasz Twoich wiernych. Daj nam
świętych szafarzy Twojego ołtarza, którzy będą mądrymi i
żarliwymi stróżami Eucharystii, sakramentu najwyższego daru
Chrystusa dla zbawienia świata. Powołuj sługi Twego
miłosierdzia, którzy przez sakrament Pojednania będą
rozszerzać radość z Twojego przebaczenia.
Spraw, Panie, by kościół przyjmował z radością liczne
natchnienia Ducha Twojego Syna i posłuszny Jego
wskazaniom troszczył się o powołania kapłańskie i do życia
konsekrowanego. Wspieraj Biskupów, kapłanów i diakonów,
osoby konsekrowane i wszystkich ochrzczonych w Chrystusie,
aby wiernie wypełniali swoje posłannictwo w służbie Ewangelii.
Prosimy o to przez Chrystusa naszego Pana. Amen. Maryjo,
Królowo Apostołów, módl się za nami!
-Benedykt XVI

OGŁOSZENIA
1. „Kampania ShareLife wspomaga agencje socjalne, pomaga
braciom i siostrom w Chrystusie na całym świecie i wspiera
edukację osób duchownych. Ważne jest, aby nadal wspierać
kampanię ShareLife, by wyjść z pomocą osobom odrzuconym
przez społeczeństwo zarówno w naszych środowiskach jak i na
całym świecie.” -Kardynał Thomas Collins, Arcybiskup Toronto.
Dziś jest Niedziela ShareLife – 17 kwietnia 2016 roku
Bóg Zapłać za Twoją hojność. I ty możesz zdziałać cuda!
2. 22 kwietnia o godz. 8:00 pm odbędzie się seminarium
dotyczące Mszy Św. Trydenckiej. Przeprowadzą je
przedstawiciele „Una Voce”. Serdecznie zapraszamy!
3. Radość parafialnej „Święconki” jeszcze gości w naszych
sercach. Szczególne podziękowania należą się organizatorom i
najmłodszym przedstawicielom naszej parafii. „Bóg zapłać”
wszystkim uczestnikom tego parafialnego wydarzenia,
dziękując również za złożone dary pieniężne: $ 920.

4th SUNDAY OF EASTER, APRIL 17, 2016

Psalm Refrain:
We are his people: the sheep of his pasture.
Reflection .....
The fourth Sunday of Easter is also called Good
Shepherd Sunday. In each of the three lectionary cycles,
the Gospel is taken from the tenth chapter of the Gospel
of John. This chapter of John's Gospel follows Jesus'
healing of the man born blind and the rejection of this
miracle by Jewish leaders who question Jesus' authority
to heal. Jesus responds to this challenge to his authority
by calling himself the Good Shepherd. He is criticizing the
Pharisees and other Jewish leaders. Already, the
Pharisees and other Jewish leaders are so angered that
they attempt to stone and arrest Jesus (see John 10:31
and 10:39). This controversy with the religious leaders
continues until Jesus' death.
Set in a moment of tension and conflict in John's
Gospel, today's Gospel reading is Jesus' answer to the
question, “Are you the Messiah?” Jesus responds by
saying, in essence, “If you have to ask, then you are not
one of my sheep.” Then Jesus asserts his unity with the
Father. At the conclusion of these words, John reports
that the Jews intend to stone Jesus for blasphemy, but he
escapes arrest.
We may be less familiar with the metaphors of
sheep and shepherd than those to whom Jesus spoke.
The image of Jesus as Good Shepherd and the
community of followers as his sheep has endured over the
centuries as a primary image in our faith tradition. Its
power to describe the relationship between Jesus and his
followers transcends direct experience with sheep. The
image speaks to us about the protection, security, and
care that shepherds represent for their sheep.
Today's Gospel speaks powerfully about the
familiarity and intimacy between Jesus and his disciples,
expressed as recognizing and knowing another's voice.
Today's Gospel also speaks to the relationship between
Jesus and the Father. In the Gospel of John, Jesus
identifies so closely with the Father that he tells us that
they are one—not just close, but actually one. To know
Jesus is to know the Father. Jesus doesn't just bring us
closer to the Father, Jesus puts us directly into contact
with God the Father, removing all distance between us.
Our relationship with Jesus is an invitation to share in the
life of God.

World Day of Prayer for Vocations
April 17
On the Fourth Sunday of Easter, Christians are invited
to reflect on the meaning of God’s call and to pray for
vocations. Christ the Good Shepherd continues to lead
his people through his Bishops, Priests, and Deacons,
and calls many to follow him in this way. Priestly,
diaconal and religious vocations should be a constant
concern in the hearts of God’s people throughout the
year.

INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS
Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc kwiecień:
„O Boże błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha
Świętego dla Ojca Św. Franciszka”

















Sunday, April 17, 2016
9:00 am
O łaskę Bożą i opiekę Matki Bożej dla Justyny w 29
urodziny i Rafała w 41 urodziny – Od rodziców
11:00 am
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i wszelkie
łaski dla Ireny i Wiesława Żuk w 30 rocz. ich ślubu – Od
dzieci z rodzinami
O szczęśliwą podróż do Polski i opiekę Jezusa
Miłosiernego podczas pobytu w Ojczyźnie dla Czesławy
Wednesday, April 20, 2016
7:00 pm
Za † Marka i Kosmy Suchowskich
Friday, April 22, 2016
7:00 pm
O Bożą łaskę i zdrowie dla Jerzego z okazji jego imenin
Saturday, April 23, 2016 (Latin)
9:00 am
Za † rodziców Genowefę i Stanisława Górskich – Od córki
z rodziną
Sunday, April 24, 2016
9:00 am
For parishioners
11:00 am
Za † Emila Rainer w 20 rocznicę śmierci – Od syna z
rodziną
Za † Stanisława Wojciechowskiego w 2 rocznicę śmierci –
od żony z dziećmi
“The ShareLife campaign provides for the needs of our social
service agencies, helps our brothers and sisters in Christ
across the world, and supports the education of our clergy. It
is important that we continue to support the ShareLife appeal,
to provide for the needs of the marginalized both here in our
communities and around the world.
Regardless of their religious beliefs or personal background,
ShareLife agencies meet people where they are, treating them
with the dignity and respect we all deserve.”
—Thomas Cardinal Collins, Archbishop of Toronto.
Today is ShareLife Sunday – April 17, 2016
Thank you for your generosity. You can work wonders!

