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Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):

Wejście: Chrystus Zmartwychwstan jest #445
Ofiarowanie: Panie pragnienia ludzkich serc #120
Komunia: – Jeden chleb #84
Dziękczynienie: Dobra Matko #636
Wyjście: Madonno Czarna #668

Czytania na dziś:

I- Z DziejówApostolskich, Dz 13,14.43-52
II- Z Apokalipsy Świętego Jana Apostoła
Ap 7,9.14b-17
Psalm: My ludem Pana i Jego owcami.
Ewangelia: Według św. Jana (J 10,27-30)

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższej
intencji:
- Za ŚP. Józefę i Juliana Szymanek
Módlmy się za dusze naszych
kochanych rodziców, braci i sióstr,
krewnych i dobrodziejów, za których
się modlimy dzisiaj, oczyszczone ze
wszystkich grzechów, żeby otrzymały z
Twego miłosierdzia szczęście
światłości wiekuistej.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Niedziela Dobrego Pasterza
Moje owce słuchają mego głosu,
a Ja znam je. Idą one za Mną,
a Ja daję im życie wieczne.

Spróbuję sobie wyobrazić pasterza, który trzyma na rękach słabą,
zranioną owcę. Być może, przechodząc przez górskie doliny lub hale,
spotkałem się już z takim widokiem. Ten obraz pomoże mi lepiej
zrozumieć i przeżyć słowa Jezusa, który mówi, że jest Dobrym
Pasterzem.
Jezus nazywa „swoimi” te owce, które „słuchają” Jego głosu i „idą za
Nim” (w. 27). Stado czuje się przy pasterzu bezpieczne. Jezus mówi o
„swoich”, że „nie zginą na wieki”. Kiedy wypowiada tę obietnicę,
myśli także o mnie.
Co mogę powiedzieć o mojej więzi z Jezusem? Czy jest nasycona
miłością i ufnością, czy jest tylko formalna? Czy wierzę, że należę do
Niego? Czy czuję się przy Nim bezpieczny?
Jezus chce, bym Mu zaufał i przylgnął do Niego. Z Jego ręki nic i nikt mnie nie wyrwie (w. 28).
Opowiem Mu o moich zmartwieniach i niepokojach, o miejscach i sytuacjach, w których nie czuję się
bezpieczny. Pomyślę o tym, że Jezus pochyla się nade mną, bierze mnie na swoje ręce i uważa, by nikt
mnie nie wyrwał z Jego ramion.
Jezus wyznaje, że to Bóg Ojciec jako pierwszy trzymał mnie w swoich rękach. To Bóg Ojciec
powierzył mnie Jezusowi (w. 29). Słuchając słów Jezusa, spróbuję sobie wyobrazić zatroskanego Ojca,
który bierze moje kruche życie w swoje ręce i przekazuje Jezusowi. Jakie odczucia budzą się we mnie?
Wypowiem je przed Bogiem Ojcem i Jezusem, Synem Bożym.
Podziękuję Ojcu i Jezusowi za ich troskliwą i pełną opieki miłość. Zawierzę Ojcu przez Jezusa całe
moje życie, zwłaszcza to, co w nim jest najbardziej słabe i kruche. Będę prosił, aby nikt i nic nie
wyrwało mnie z Bożych rąk.
Krzysztof Wons SDS/Salwator

OGŁOSZENIA
Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w kwietniu wynosia $683. Comiesięczna opłata za
kościół wynosi $100 + donacja $100 na kwiaty wielkanocne przy ołtarzu. Wszystkim
ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Wielkanoc & 30 lecia Polskiej Misji Katolickiej
Serdecznie dziękujemy wszystkim którzy przyczynili się do
przygotowania naszych tradycyjnch wielkanocnych obrzędów, takich
jak: malowanie jajek dla dzieci, przygotowanie posiku oraz
dekoracja sali przykościelnej na uroczystość obchodów 30 lecia
Polskiej Misji Katolickiej.
- Szczególne podziękowania należą się dla Całej Rodziny Państwa
Bisów...!
Wszystkim Serdecznie Dziękujemy, Bóg Zapłać !!!

Więcej Podziękowań
Składamy serdeczne podziekowania dla tych osób które były obecne oraz dla tych które
przyczyniły się do sukcesu...i pomogły w przygotowaniu polskiego jedzenia na lunchon
„Fiesta Cinco de Mayo” -- który odbył się po wielojęzycznej mszy św. o godz 10:30 rano,
5go maja w kościele Nativity, Bartlett. Dochód ze sprzedaży przeznaczony był dla kościoła.
Dziękujemy Bardzo !!!

XXXII Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna
W dniach 10 & 11 sierpnia już po raz kolejny mamy możliwość wzięcia udziału w
dwudniowej pieszej pielgrzymce Maryjnej z Chicago do Meriville Indiana.
Chętnych prosimy o zgłoszenia do Zofii Schmidt (372-5794), nie później niż do
15go lipca. Mamy nadzieje, że zbierze się jak w ubiegłych latach „grupka chętnych
pielgrzymów” – którzy reprezentować będą Polska Misję Katolicką z Memphis.
Serdecznie zachęcamy !!!

Życzenia dla Wszystkich Mam
Dla naszych wszystkich Mam w dniu ich święta życzymy dużo zdrowia, Radości,
Wytrwałości i Szczęścia !!!
„Dzisiaj, droga Mamo, masz twarz uśmiechniętą. Niech przez rok cały trwa to Twoje
święto. Przyjmij, Kochana Mamusiu, z serca płynące życzenia:

dobrego zdrowia, dużo optymizmu i spełnienia wszystkich marzeń....
Najdroższa Mamo! Zawsze cierpliwa, oddana, troskliwa, zawsze spiesząca z pomocą, żyj w szczęściu i zdrowiu. Sto lat!”

Msza w czerwcu
Odbędzie się jak zasze w 2gą niedzielę miesiąca - 9 czerwca o dodz. 12:30 w kościele Nativity, Bartlett.
Zapraszamy !!!
Msze Św. oraz inne wydarzenia (kalendarz 2019)
Maj

12 - Msza Św.(12:30)

Czerwiec
9 - Msza Św.(12:30)

Lipiec/ Sierpień
Przerwa wakacyjna

