IV N I E D Z I E L A W I E L K A N O C N A

NR 17

INTENCJE MSZALNE (26 kwietnia - 2 maja, 2021r.) MASS INTENTIONS
PONIEDZIAŁEK, 26 kwietnia
9:00

O zdrowie i bł. Boże dla Alexandra Markus (ur.)
O szczęśliwe rozwiązanie dla Asi, o zdrowie dla Dziecka i jego Rodziców
† Julia Machniak

18:30
19:00

Nowenna do bł. Bronisława Markiewicza
† Maria Tapa - Rodzina
† Jan Zdzisław Śliwka - Siostra
† Marek i Stanisław Worek - Rodz. Pająk

9:00

O zdrowie i bł. Boże dla Luizy (ur.)
† Paweł Trybuś
† Danuta Wereszczyńska - L. Leszkowicz

WTOREK, 27 kwietnia

ŚRODA, 28 kwietnia

CZWARTEK, 29 kwietnia
18:00 Adoracja Najśw. Sakramentu
19:00 O zdrowie i bł. Boże dla Mieczysława Majkutewicza (ur.)
† Marian Gutowski (r.)
† Marianna Gut - M. Hasij
PIĄTEK, 30 kwietnia
19:00

O bł. Boże dla Brytni i Daniela
† Marianna Łoboda - Polonia Towers
† Barbara Lipska, Stefan Lipski, Sabina i Stefan Błoński

SOBOTA, 1 maja
Św. Józefa Rzemieślnika
Pierwsza Sobota

9:00

17:00
NIEDZIELA, 2 maja
V Niedziela Wielkanocna

8:00
10:00
12:00

St. Mary’s 13:00

Wynagradzająca Maryi
O dary Ducha Św. i opiekę Najśw. Maryi Panny dla ks. Zbigniewa Rodzinki (r. święceń kapł.)
† Stefania i Jan Wojcieszczak

O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Joanny (ur.)
† Stanisław Kaniowski
† Danuta Dudkowska - Córka
W INT. PARAFIAN (FOR PARISHIONERS)
O bł. Boże dla ks. Proboszcza (r. święceń kapłańskich) - Żywy Różaniec
† Anna Latuszak (r.) - Dzieci
† Janina Magier - Z. Matias z Rodz.
† Teresa Muzyka - Z. Matias z Rodz.
† Michał Kapłon, Irena, Tadeusz Komorowski, Julia i Antoni Radaczyński
O dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza (r. święceń kapłańskich)
† Marianna Gut - Rodzina
† Anna Serafin (r.) - Rodz. Kaczor
O zdrowie i bł. Boże dla Antoniego Weiss (ur.)
O zdrowie i bł. Boże dla Barbary Szymkiewicz, Waldemara Gil i Mirosława Gil
† Wacława Łuczak (r.), Zofia i Maria Szwej

Składka niedzielna: 17/18 kwietnia 2021r.: $3,160.00
Bóg zapłać!

IV Niedziela Wielkanocna
25 kwietnia 2021r.

Czytania liturgiczne / Readings
Dzieje Apostolskie / Acts (4:7 -12) 1 List św. Jana Apostoła / 1 John (3:1-2)
Ewangelia wg św. Jana / 1 John (10:11-18)
Liturgia Kościoła ukazuje nam Chrystusa, jako Dobrego Pasterza, a wspólnotę Kościoła, jako Jego owczarnię. Bóg
chce, abyśmy wsłuchiwali się w głos Jego Syna, który jest Dobrym Pasterzem dla swojego ludu.
Jesus declares that the purpose of our lives is to be one with the Father through Him.

„Ja jestem dobrym pasterzem”
Dzisiaj Jezus mówi nam: ”Ja jestem dobrym pasterzem”
J 10,11). Święty Tomasz z Akwinu komentując owo
stwierdzenie, pisze, iż “wydaje się oczywiste, że tytuł pasterza
pasuje do Chrystusa. Bo podobnie jak pasterz prowadzi swoje
owce na pastwisko, tak Chrystus posila wiernych duchowym
pokarmem, swoim własnym Ciałem i swoją własną Krwią”.
Wszystko zaczęło się wraz z Wcieleniem i Jezus czynił to
przez całe swoje życie, aż do swej odkupieńczej śmierci
i swego zmartwychwstania. Po zmartwychwstaniu powierzył
wypasanie Piotrowi, Apostołom i Kościołowi po wsze czasy.
Poprzez swych pasterzy Chrystus przekazuje swoje Słowo,
rozdziela swoją łaskę w sakramentach i prowadzi swoje stado
ku Królestwu: On sam oddaje siebie jako posiłek
w sakramencie Eucharystii, przekazuje Słowo Boga i Jego
nauki, i troskliwie prowadzi swój Lud. Jezus wystarał się dla
swego Kościoła o pasterzy, według Jego serca, to znaczy
ludzi, którzy działając w Jego osobie przez sakrament
święceń, oddają swoje życie za swe owce, z miłością
pasterską, w pokornym duchu służby, z łagodnością,
cierpliwością i siłą. Święty Augustyn często mówił o tej
wymagającej cierpliwości pasterza: “nie opuszcza mnie troska
o godne spełnienie tego urzędu. (…) Choć z jednej strony
przeraża mnie, że jestem dla was, z drugiej pociesza mnie to,
że jestem z wami. Dla was jestem biskupem, z wami
chrześcijaninem”. I każdy z nas, chrześcijan, pracujemy
wspomagając pasterzy, modlimy się za nich, miłujemy ich
i jesteśmy im posłuszni. Jesteśmy również pasterzami dla
braci, wzbogacając ich o otrzymane łaski i naukę, dzieląc się
troskami i radościami, całym sercem pomagając wszystkim.
Poświęcamy całe swoje życie tym wszystkim, wśród których
żyjemy, w sferze życia rodzinnego, społecznego
i zawodowego, oddając życie za nich wszystkich w duchu
Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby
służyć (Mt 20,28).

Niedziela Dobrego Pasterza
W sposób szczególny modlimy się za nowo
wyświęconych kapłanów, prosząc o liczne i święte
powołania kapłańskie i zakonne.

Nabożeństwa Majowe
Maj to w Kościele okres szczególnej czci Matki Bożej.
Nabożeństwa majowe w ciągu tygodnia - po każdej Mszy św.

Intencje modlitewne na miesiąc Maj
Za Ojca św.; O powołania kapłańskie i zakonne;
W int. Dzieci, które już przystąpiły do I Komunii św.;
O wstawiennictwo św. Józefa przed Panem w tym trudnym
czasie dla świata; O bł. Boże dla Matek żyjących i o radość
wieczną dla zmarłych.

“I am the Good Shepherd”
Today, Jesus tells us: «I am the good shepherd» (Jn 10:11).
St. Thomas Aquinas, commenting on this assertion, writes that
«it is evident the title of “good shepherd” suits Christ for, as
the shepherd feeds the flock in the pasture, so Christ feeds the
faithful with a spiritual food: his own body and blood». It all
started with the Incarnation and Jesus, throughout his earthly
life, fully accomplished it to its end through his redeeming
death in the Cross and his resurrection. After it, He entrusted
the shepherding of the people of God to Peter, to the Apostles
and to the Church, till the end of time.
Through his shepherds, Christ teaches his Word,
He gives out his grace with the Sacraments and leads the
flock towards the Kingdom: He gives himself as food in
the Sacrament of the Eucharist; He imparts the Word of
God and his Magistery, and solicitously guides his
People. Jesus provides his Church with shepherds who
can follow His heart, that is, men who, symbolizing
Jesus through the sacrament of Holy Orders, are willing
to give their life for their sheep, with pastoral charity,
with a humble spirit of service, and with clemency,
patience and fortitude. St. Augustine frequently spoke of
this engaging responsibility of the shepherd: «To be
honored as a shepherd worries me (...) what I am for you
terrifies me, what I am with you consoles me. For you
I am a bishop, with you I am a Christian». And each one
of us, Christians, we work by helping these shepherds,
praying for them, loving them and obeying them.
We are also shepherds for our brothers, providing them
with the grace and the doctrine we have received,
sharing their concern and joy, and helping everybody
with all our heart. We devote ourselves to those around
us whether in our family, or in our social and
professional world, quite willing to offer our life for
them all with the same spirit of Christ, who came to this
world «not for other people to serve him. The Son of
Man came to serve other people» (Mt 20:28).

World Day of Prayer for Vocations – April 25
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.

Congratulations!
Last Sunday Darius Taczynski, Jackson
McClure and Anna Kulik received Jesus in
the Eucharist for the first time. May Jesus
bless you always! Congratulations!

