IV NIEDZIELA WIELKANOCNA, 7 MAJA 2017

Refren Psalmu:
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego
Rozważania Niedzielne

Głos Boga
Bóg zna nas wszystkich po imieniu. Dla Niego nie
jesteśmy tłumem, każdy z nas jest odrębną osobą.
Choć po ludzku wydaje się nam to niemożliwe, to
każdy jest Jego ukochanym dzieckiem. Nasza
miłość poddana jest ograniczeniom, dlatego nie
jesteśmy w stanie tak kochać, ale Jego miłość im
nie podlega, dlatego każdy z nas może mieć w Nim
specjalne miejsce. On woła nas po imieniu, a
naszym zadaniem jest rozpoznawać Jego głos.
Owce znają głos swojego pasterza. My też
powinniśmy go znać, ale wygląda to bardzo różnie
w naszym życiu. On przemawia do nas na wiele
sposobów. Naszym zadaniem jest je odczytać.
Jeden ze nich przybrał jednak bardzo konkretny
kształt i każdy z nas może Go w nim usłyszeć. Im
częściej będziemy żywić się Pismem Świętym, Jego
słowem, tym lepiej poznamy Tego, który w niej do
nas przemawia.
Boże, Ty przemawiasz do nas za pośrednictwem
Pisma Świętego. Umocnij nasze pragnienie
poznawania Ciebie, naucz nas odnajdywać Cię na
jej kartach.

Your gift to God and our Parish
April 30, 2017
Sunday Offerings:

$ 1, 485

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

Tydzień Modlitw o Powołania
Kapłańskie i Zakonne
W orędziu na 54 Światowy Dzień
Modlitw o powołania, Ojciec święty
Franciszek przypomina nam, że
wszyscy
Cherześcijanie
są
ustanowieni
misjonarzami
Ewangelii.
Relacja
każdego
wiernego
z Panem
Bogiem
pociąga go, aby głosić Słowo Boże i być świadkiem
Chrystusowej miłości. Hasłem tegorocznego orędzia jest:
„Pobudzeni Duchem Świętym na misje”. Papież
zachęca, aby: „odnaleźć zapał przepowiadania i
proponować zwłaszcza ludziom młodym naśladowanie
Chrystusa”.
Módlmy się w tym tygodniu o liczne i gorliwe powołania
do stanu zakonnego i kapłańskiego, aby Ewangelia była
głoszona na wsytkich krańcach świata.

Ogłoszenia/Announcements
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: $ 745.
❖
13 maja przypada 100 rocznica objawień MB w Fatimie.
O godzinie 9:00 zostanie odprawiona Msza Św. w rycie
rzymskim (w języku łacińskim).
❖
Żyj Ewangelią wspierając potrzebujących...
„Jednym z filarów naszego Planu Duszpasterskiego jest
Wychodzenia Naprzeciw Potrzebom Sprawiedliwości i
Dobra w Społeczeństwie. Jako społeczność katolicka
jesteśmy powołani do bycia rękami i twarzą Jezusa w
naszym środowisku. Jednym ze sposobów w jaki
możemy to czynić jest udział w corocznej akcji
ShareLife, która zapewnia środki agencjom służącym
ubogim i ludziom żyjącym na marginesie społecznym nie
tylko w naszej archidiecezji, ale również na całym
świecie. ShareLife to namacalny sposób, by podążać za
słowami Ewangelii, która uczy, by kochać bliźniego jak
Bóg nas umiłował. Zachęcam wszystkich parafian do
wsparcia pracy misyjnej Kościoła katolickiego poprzez
złożenie ofiary na ShareLife.” – Kardynał Thomas
Collins, Arcybiskup Toronto.

Dzisiaj przypada niedziela ShareLife – 7 maja
2017. Bóg zapłać za złożoną ofiarę.

4th SUNDAY OF EASTER, MAY 7, 2017

Psalm Refrain:
The Lord is my shepherd; I shall not want
INTENCJE MSZALNE / MASS INTENTIONS

Reflection .....
This fourth Sunday of the Easter season is
sometimes called Good Shepherd Sunday because in
each of the three lectionary cycles, the Gospel reading
invites us to reflect on Jesus as the Good Shepherd. In
each cycle the reading is from the tenth chapter of
John’s Gospel. This chapter sets the framework for
Jesus’ teaching about himself as the Good Shepherd.
Today’s reading falls between the stories of
Jesus’ healing of the man born blind and the raising of
Lazarus. Both of these stories were proclaimed in the
Gospels found in this year’s season of Lent. Following
the controversy that ensued when Jesus healed the
man born blind, Jesus directs his allegory about the
sheep and the shepherd toward the Jewish religious
leaders of his time, the Pharisees.
Throughout John’s Gospel the Pharisees fail to
accept Jesus’ ministry and teaching. They show
themselves to be “robbers and thieves” because they try
to lead the sheep without entering through the gate,
Jesus. Through these metaphors, Jesus is telling his
listeners that those who follow him and his way will find
abundant life. He identifies himself both as the shepherd
and the gate. The shepherds who are faithful to him are
the ones whom the sheep (Jesus’ disciples) should
follow.
The relationship between the sheep and their
shepherd is based on familiarity. Sheep recognize their
shepherd and will not follow a stranger. At the end of
the day, shepherds lead their sheep from pastures to a
common gated area called a sheepfold. There, one
shepherd protects all of the sheep until the next day
when each shepherd returns to lead his own sheep to
pasture. As shepherds move among the sheep, the
sheep follow only their shepherd.
Today’s Gospel also gives us the opportunity to
reflect on Christian leadership. Jesus’ words suggest to
us that those who will lead the Christian community will
be known by their faithfulness to Jesus. The leaders will
recognize that Jesus is the gate for all of the sheep and
that having a good relationship with Jesus is the primary
characteristic of a Christian leader. Jesus’ allegory also
suggests that faithful Christian leadership requires a
good relationship with the community: the shepherd
knows his sheep, and they know him. Christian leaders
follow the example of Jesus, the Good Shepherd, by
being faithful to him and by being a good shepherd.

This Sunday May 7, 2017 is ShareLife Sunday.
Please give generously!

Intencja Rodziny Żywego Różańca na miesiąc maj:

„O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej
dla Ojczyzny Polski i narodu polskiego”
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Sunday, May 7, 2017
9:00 am
Thanksgiving for Teresa and John Antidormi on the occassion of
their wedding anniversary
11:00 am
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Stasi i całej rodziny
O wszystkie potrzebne łaski dla mamy Haliny – Od córki
Za † Seweryna Borowskiego
Za † Wandę Witiuk – Od Rodziny Żywego Różańca
Za † dziadków Prusinowskich i dziadków Sanigórskich oraz †
Lucjana Sanigórskiego
Za † Marię Pęcak w 1 rocznicę śmierci i za † Jana Pęcak w 25
rocznicę jego śmierci
Monday, May 8, 2017
7:00 pm
Za † Baro, Janko, Peter i za wszystkuich zmarłych z rodziny –
Od Stepana i całej rodziny
O łaskę zdrowia i Boże błogosławieństwo oraz opiekę Matki
Boskiej dla Stanisławy Antkowskiej w dniu jej imenin
Tuesday, May 9, 2017
7:00 pm
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla siostrzenicy Ewy
Brzegowy – Od cioci Ireny
Wednesday, May 10, 2017
7:00 pm
Za † Wandę Witiuk – Od Haliny i Franciszka Bałdyga
Za † Margaret David – Od przyjaciół
Thursday, May 11, 2017
7:00 pm - Wolna
Friday, May 12, 2017
7:00 pm
Za † Władysława Kuzneriewicza
Za † Krystynę i Antoniego Grzesiak – Od córki z rodziną
Saturday, May 13, 2017
9:00 pm
Wynagradzająca za wszelkie grzechy
Sunday, May 14, 2017
9:00 am
For all parishioners
11:00 am
Za † rodziców Andrzeja i Kazimierę Podolskich – Od córki
Elżbiety
Za † Stanisławę Janczuk – Od rodziny Greber
Za † Wandę Witiuk – Od Mary i Franka Szura

