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Intencje dzisiejszej Mszy św.
Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Otrzyjcie już łzy #456
Ofiarowanie: O, Panie, Tyś moim Pasterzem #560
Komunia: Panie, pragnienia ludzkich serc #120
Dziękczynienie: Była cicha i piękna #629
Wyjście: Niechaj z Nami (zwrotki 1, 2, 3) #551

Czytania na dziś:
I- Z Dziejów Apostolskich (Dz 13, 14. 43-52
II- Z Apokalipsy Świętego Jana (Ap. 7, 9. 14b-17)
Psalm: „My ludem Pana i Jego owcami”
Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Jana
(J 10, 27-30)

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
1. Za ŚP. Betty Schmidt oraz
Jadwigę Szczepaniak
Boże, Panie Życia i Śmierci! Dziękuję
Ci za życie, którym obdarzyłeś moją
Mamę. Dziękuję Ci za wszystkie dobre
chwile z nią spędzone, za wszystkie
wspólnie spędzone dni, wspólną radość i smutek.
Dziękuję Ci za okres mojego dzieciństwa, za to, że to
właśnie ona była moją matką, za to, ze wydała mnie na
świat, wychowywała i wprowadziła w życie. To dzięki
niej jestem tym, kim jestem.
Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

„Ja jestem dobrym pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają...”
Pasterz i owce!
Różnica między owcami Jezusa a owcami
tego świata jest taka, że jedne słuchają
Jezusa, a inne słuchają katechezy tego
świata – mediów, mody, propagandy; nie
słuchają słów Chrystusa, ale głosów
obietnic, kłamstwa, głosu własnego
egoizmu, marzeń i często za tym idą.
Dzisiaj w Liturgii słyszymy fundamentalne
słowa: „Moje owce słuchają mego głosu, a
Ja znam je”. Jezus zna mnie, zna ciebie i nie
gorszy się nami. On panuje nad sytuacją,
zna dolę człowieka, to wszystko, z czym my
się męczymy, co przeżywamy; nasze
niepokoje, nasze niemoce. Jest dobra
nowina: zna cię Jezus! Zna mnie lepiej niż
ja siebie, jak znał Piotra, Judasza i nie przestał ich kochać. Wiedział, do czego jestem zdolny, powołał mnie i ciebie,
byśmy byli Jego uczniami, owieczkami w Jego owczarni.
Żeby za kimś pójść, trzeba go widzieć albo słyszeć. Gdzie zobaczę Jezusa? W kościele? W drugim człowieku? Nie
jest to łatwe, lepiej więc słuchać, aby nie zbłądzić i nie pójść inną drogą niż Pasterz. To właśnie w trudnych sytuacjach,
często w zmęczeniu, w cierpieniu idziemy Jego śladami. Czasem w najtrudniejszych odcinkach drogi trzeba stawiać
stopy w miejsca, gdzie On postawił swoje, a nasze – często krzyżowe – drogi, kiedy słuchamy Jego słowa, stają się
Jego Krzyżową Drogą, gdzie dokonuje się pascha – przejście. Nie własną mocą, ale mocą udzielonego nam Ducha
Świętego.
Słuchanie Jezusa daje życie wieczne i gwarancję: „Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”. Jedynie ja
sam mogę się wyrwać Jezusowi i jest to możliwe, jak wskazuje pierwsza lektura. To słuchanie będzie również istotne
dla wieczności: „(...) kiedy to umarli usłyszą głos Syna Bożego i ci, którzy usłyszą, żyć będą” (J 5, 25).
Wciąż więc muszę nosić w sobie słowa Jezusa: „Kocham cię, pragnę twojego zbawienia”. Co mi pozostaje?
Dziękować i prosić o ducha uniżenia i pokory. (O. Stanisław Jarosz OSPPE )
Przypowieść o dobrym Pasterzu opisuje wizytę pasterza w owczarni, który udaje się do niej przez bramę, co odróżnia
go od złodziei. Gdy już jest w środku, nazywa swe owce i staje na ich czele, by poprowadzić je na pastwisko. Jest

przy nich zawsze i nie opusza ich, a one mu ufają. Dobry pasterz jest nawet gotów poświęcić
własne życie dla dobra swych owiec.
Interpretacja - Dobrego pasterza możemy utożsamić z Bogiem, natomiast owce z wiernymi
Mu ludźmi. Jezus, zatem dba o dobro swoich wiernych i jest gotów oddać za nich życie, by
następnie zmartwychwstać. Natomiast wierni są oddani słowom Boga i bezgranicznie mu
ufają. Złodzieja natomiast można utożsamić z szatanem, który stara się poprowadzić owce
inną, niewłaściwą drogą.
W tej przypowieść pojawia się popularny w Biblii motyw pasterza, który prowadzi swe owce.
Zna on każdą ze swych owiec z imienia, co świadczy o tym, że o każdą z nich się troszczy i
pilnuje, by bezpiecznie powróciła do domu. Nawet, jeśli któraś owca zbłądzi, to Dobry
Pasterz ją poprowadzi do swej owczarni.
Głównym elementem, który odróżnia pasterza od złodziei i najemników jest brama, która
symbolizuje sumienną pracę pasterza. Natomiast cechą wyróżniającą dobrego pasterza jest wzajemne zaufanie
pomiędzy nim a owcami. Według źródeł, Jezus, jako pasterz może występować w roli Mesjasza, natomiast najemnicy
i złodzieje to ci, którzy fałszywie podają się za mesjasza.

OGŁOSZENIA I NIE TYLKO…
Msza Św. – 12go Czerwca
Nasza kolejna comiesięczna msza Św. Odbędzie się 12 go czerwca jak zawsze o godz. 14: 00, w kościele
Katedralnym (ul. Central). Będzie to ostatnia przed wakacjami msza w języku polskim. Planujemy
zorganizowanie po mszy świętej spotkania a może nawet piknik, dokładnie damy znać w późniejszym terminie.
Bardzo serdecznie wszystkich zachęcamy do uczestnictwa.
Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $800,11. Druga taca $100.15. Comiesięczna
opłata za kościół wynosi $150. PMK dołożyła $100 do drugiej tacy zebranej na pomoc
Seminarzystom Diecezji Memphis, kwota $200.15 została wysłana do Diecezji.
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!
Życzenia dla Naszych Mam
Kto z nas nie kocha swojej Mamy? Bez względu na to ile mamy lat, Mama to jedna z najważniejszych osób w
naszym życiu – ta, która kocha najmocniej i zna nas najlepiej. W Polsce 26 maja, to taki dzień w roku, kiedy
szczególnie uświadamiamy sobie miłość do naszych Mam. Mali i duzi śpieszą z życzeniami, kolorowymi
laurkami i upominkami. Wszystko po to, aby Mama poczuła się kochana i doceniana. To dzień pełen wzruszeń
i ciepłych słów wypowiadanych pod jej adresem. Warto postarać się, aby życzenia, które składamy naszym
Mamom, jak najlepiej przekazywały nasze uczucia i wdzięczność.
Z okazji Twojego dnia Mamo.
Za wczoraj i dziś, zawsze tak samo,
każdym czułym serca uderzeniem
i każdym z niego płynącym życzeniem
zdrowia, sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności.
Za wszystkie dla mnie trudy i starania
składam Ci dzisiaj podziękowania…

Modlitwa za mamę Dziękuję Ci Boże Ojcze za moją mamę, za jej pomoc i dobroć, za to kochające mnie serce, dziękuję Ci
Boże. Błogosław ją nieustannie; obdarzaj zdrowiem i licznymi powodami do radości.
Pomagaj jej wykonywać obowiązki, dodawaj sił w pokonywaniu trudności. Niech w każdej chwili ma
w Tobie oparcie, niechaj doświadcza Twojej miłości. Błogosław Boże mojej Matce.
Najświętsza Matko Chrystusowa, moją kochaną Mamę miej w swojej opiece. Amen.
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