V NIEDZIELA WIELKANOCNA

NR 18

INTENCJE MSZALNE (3 - 9 maja, 2021r.) MASS INTENTIONS
PONIEDZIAŁEK, 3 maja
NMP Królowej Polski

9:00

O zdrowie i bł. Boże dla Wiesława Pociecha (65 ur.) - Żona z Dziećmi
† Władysław Herba (2 r.) - Żona z Rodz.
† Paweł Figurski

WTOREK, 4 maja
18:30
19:00

Nowenna do bł. Bronisława Markiewicza
O bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Taty (ur.)
O zdrowie i bł. Boże dla Moniki Markus (im.)
† Marianna Łoboda - Wnuczka i Rodz. Szymański

ŚRODA, 5 maja
9:00

O zdrowie i bł. Boże dla Anny Laube
† Ks. Zdzisław Sydor
† Janusz Rimler

CZWARTEK, 6 maja
Pierwszy Czwartek

18:00
19:00

Adoracja Najśw. Sakramentu
O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne; w int. ks. Michalitów - Rodz. Radia Maryja
Dziękczynna za szczęśliwe rozwiązanie z prośbą o bł. Boże dla całej Rodziny
† Janina Bychowiec - Rodzina

19:00

Wynagradzająca Najśw. Sercu Pana Jezusa za wszystkich grzeszników
† Piotr Całka (20 r.)
† Dusze w czyśćcu cierpiące

PIĄTEK, 7 maja
Pierwszy Piątek

SOBOTA, 8 maja
9:00

17:00
NIEDZIELA, 9 maja
VI Niedziela Wielkanocna

8:00
10:00
12:00

St. Mary’s 13:00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Stanisławy (ur.)
† Stanisław Sosnowski (ur.) - Żona i Dzieci
† Stanisław i Henryk Śliwka - Siostra

† Jadwiga Adamowicz (r.) - L. Bohatkiewicz
† Maria i Stefan Liczner
† Stanisław i Marek Worek - Rodz. Pająk
† Władysław i Kazimiera Żurowski
† Helen Dugas i Maria Pradyszczuk
† Stanisława Kropiniewicz (r.)
† Antoni Mastej
† Alina i Stanisław Kochański - Rodzina
† Henryk Chudy
† Anna Pietrów, Tekla Jędrzejczyk - Bratanek
† Maria i Adam Kania - Córka z Rodz.
† Wojciech Juszczyński - Rodz. Ciapka
W INT. PARAFIAN (FOR PARISHIONERS)
O wypełnienie woli Bożej w życiu ks. Jerzego Skwierczyńskiego
† Z Rodz. Pickard

V Niedziela Wielkanocna
Czytania liturgiczne / Readings
2 maja 2021r.
Dzieje Apostolskie / Acts (9:26-31) 1 List św. Jana Apostoła / 1 John (3:18-24)
Ewangelia wg św. Jana / 1 John (15:1-8)
Kiedy człowiek zacznie słuchać bardziej Boga niż siebie, doświadczy przemiany, której źródłem jest moc Chrystusa.
Przemiana może się dokonać tylko wtedy, kiedy zanurzymy nasze myśli, pragnienia w Chrystusie - Krzewie winnym.
We are branches of the vine. As such we are called to make our home in Jesus.

„Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie”
Dzisiaj, Ewangelia przedstawia alegorię krzewu winnego
i latorośli. Chrystus jest prawdziwym krzewem winnym,
my latoroślami, a Ojciec gospodarzem winnicy.
Ojciec pragnie byśmy dali jak najwięcej owoców. To
logiczne. Gospodarz winnicy sadzi winorośl i ma o niej
staranie, by obrodziła jak najowocniej. Gdy zakładamy
przedsiębiorstwo to chcemy, by przynosiło ono zyski.
Jezus podkreśla: «Ja was wybrałem i przeznaczyłem was
na to, abyście szli i owoc przynosili» (J, 15,16)
Jesteś wybrańcem. Bóg cię zauważył. Poprzez chrzest
wszczepił cię do ogrodu jakim jest Chrystus. Masz życie
Chrystusa, życie chrześcijańskie. Jesteś w posiadaniu
najważniejszego elementu, aby wydać owoc: więź
z Chrystusem, albowiem «latorośl nie może przynosić
owocu sama z siebie - o ile nie trwa w winnym krzewie»
(J 15,4). Jezus mówi to dobitnie: «Beze Mnie nic nie
możecie uczynić» (J 15,5). «Jego moc to sama
łagodność; nic nie jest tak delikatne i zarazem tak
nieporuszone» (święty Franciszek Salezy). Ileż to rzeczy
chciałeś zrobić bez Chrystusa? Owoc jakiego Ojciec
oczekuje to owoc dobrych uczynków, owoc
praktykowanych cnót. Jaka jest więź z Chrystusem,
która czyni nas zdolnymi do wydania tego owocu?
Wiara i miłosierdzie, to znaczy, trwanie w Bożej łasce.
Kiedy żyjesz w łasce, wszystkie cnotliwe uczynki są
owocami miłymi Ojcu. Są dziełami czynionymi przez
Jezusa Chrystusa poprzez ciebie. Są dziełami Chrystusa
przydającym chwały Ojcu i przeistaczają się dla ciebie
w niebo. Warto zawsze żyć w Bożej łasce! «Ten, kto we
Mnie nie trwa, [przez grzech] zostanie wyrzucony jak
winna latorośl i uschnie. I (...) wrzuca do ognia,
i płonie» (J 15,6). To oczywista aluzja do piekła. Czy
jesteś jak winna latorośl pełen życia?
Niech Matka Boska pomoże nam powiększyć łaskę,
byśmy obrodzili dobrymi owocami na chwałę Pana.
NAJŚW. MARYI PANNY, KRÓLOWEJ POLSKI
W poniedziałek, 3 maja obchodzimy uroczystość
Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski,
głównej Patronki Polski. Ta uroczystość bardzo dobrze
wpisuje się w okres wielkanocnego czasu, gdy
świętujemy triumf Chrystusa nad grzechem i śmiercią
oraz przypomina nam o zwycięstwie wiary w sytuacjach,
które wydawały się beznadziejne. To Maryja,
wielokrotnie dawała nam dowody swej opieki w różnych
bardziej i mniej trudnych chwilach historii naszego
narodu. W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 9:00
będziemy dziękować za opiekę Matki Bożej nad naszym
narodem i naszymi rodzinami.

“My Father is glorified when you bear much fruit”
Today, the Gospel offers us the allegory of the vine and the
branches. Christ is the true vine; we are the branches and the
Father is the vine grower. The Father wants us all to bear
abundant fruit. It is quite logical. The vine grower plants his
vine so that it bears much fruit. If we set up a company, we
want it to be profitable. Jesus insists: «It was not you who
chose me, but I who chose you and appointed you to go and
bear fruit that will remain» (Jn 15:16). You have been chosen.
God has taken notice of you. Through the Baptism He has
grafted you onto the true vine that is Christ. You have Christ's
life, our Christian life. You own the main element to bear fruit:
your union with Christ, for Jesus says it quite clearly: «Apart
from me you can do nothing» (Jn 15:5). «His strength is
nothing but mildness; nothing is so strong as gentleness, but
nothing is so gentle as real strength» (St. Francis of Sales).
How many things have you been trying to do without Christ?
The fruit the Father is expecting from us is that of the good
deeds and the practice of the virtues. Which is the union with
Christ that allows us to bear this fruit? Faith and charity, that
is, to remain in God's grace. When you live in God's grace, all
your virtuous acts are especially pleasant fruits for the Father.
They are deeds Jesus Christ does through you. They are
Christ's deeds that glorify the Father and become a heaven for
you. It is worth living always in God's grace! «Whoever does
not remain in me [because of sin] is thrown away as they do
with branches and they wither; (…) and thrown into the fire
and burned» (Jn 15:6). This is a clear allusion to hell. Are you
like a branch full of life? Let the Virgin Mary help us to
increase the grace so that we can bear much fruit to glorify
the Father.
Catholic Education Week 2021 will be held from May 2
to May 7. The theme is "Nurturing Hope".
Catholic Education Week Prayer
Gracious and generous God, creator of the earth, our common
home, with each new day, we prepare the earth of our lives
by sowing seeds of gratitude for all you have given. Inspire us
to cultivate relationships with all living beings. May we harvest
new fruit and marvel in the wonder at the beauty around us.
Nurture us in hope. Amen.
Nabożeństwa Majowe
Nabożeństwa majowe - w ciągu tygodnia po każdej Mszy św.
PSN - Zestawy obiadowe
Z okazji zbliżającego się Dnia Matki, hala PSN (554 Hill
St.) oferuje zestawy obiadowe, które będzie można
nabyć w sobotę, 8 maja od godz. 15:00 do 19:00 oraz
w niedzielę, 9 maja od godz. 15:00 do 18:00. Więcej
informacji można uzyskać telefonicznie - (519) 4342576
lub na Facebook.

