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Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Zwycięzca Śmierci #470
Ofiarowanie: Jezus swoją Matkę #660
Komunia: Gdy klęczę przed Tobą #640
Dziękczynienie: Dzięki Ci Maryjo
Wyjście: My chcemy Boga #691
Czytania na dziś:
I – Z Dziejów Apostolskich (6:1-7)
II – Czyt. Z II listu św. Piotra Apostoła (2:4-9)
Psalm: Ps. (Ps 33 (32), 1-2. 4-5. 18-19
REFREN: Mamy nadzieję w miłosierdziu
Pana.
Ewangelia: Według Św. Jana (14:1-12)

„Przykazanie

Dzisiejsza msza św. Będzie odprawiona w
intencjach zmarłych:
- Za Urszulę Otrzasek –Siostrę ks. Kazimierza
- Za Luisa Arismendi –Przyjaciela domu Inesy
- Oraz za Wszystkie Nasze Mamy !
Boże, Ty nam nakazałeś miłować
wszystkich ludzi jak braci i siostry,
także tych, których śmierć zabrała z
tej ziemi. Wszyscy bowiem żyjemy w
Tobie, wszyscy zjednoczymy się z
Tobą w jednej wierze i miłości.
Dopomóż nam, miłosierny Boże,
zawsze dążyć ku temu zjednoczeniu, z
miłością pomagając naszym żyjącym
braciom i siostrom radą i dobrym
przykładem, a zmarłym modlitwą.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Jego zaś jest takie, abyśmy
wierzyli w imię Jezusa
Chrystusa, Jego Syna, i miłowali
się wzajemnie tak, jak nam
nakazał. Kto wypełnia Jego
przykazania, trwa w Bogu, a Bóg
w nim; a to, że trwa On w nas,
poznajemy po Duchu, którego
nam dał...” (1J 3, 23-24)

Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem
Prawda ... niesamowicie niebezpieczne słowo. Bał się jej już Piłat, kiedy stanął przed nim Chrystus. Bali się jej
arcykapłan Annasz, i Kajfasz, i faryzeusze ... i ci dla których Chrystus był niewygodny. Bali się jej wszyscy
totalitarni przywódcy i pewni siebie autokraci. Bali się prawdy i boją nadal wszyscy politykierzy i magicy
"zaokrąglonego słowa", ale także mali codzienni kłamcy. Prawda nie przestaje straszyć wszystkich, którzy się z nią
rozmijają. Ona jest czymś, co na pewno wyzwala, ale i czymś za co można łatwo i szybko pójść do więzienia i być
znienawidzonym przez innych.
Nie bał się jej Chrystus, Który sam o sobie mówi, że jest Prawdą, Który przed Piłatem stwierdza wyraźnie: „Ja się na
to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto jest z prawdy, słucha mojego
głosu.” (J 18:37)

Boję się jej – Prawdy, ... a może szczególnie tej małej prawdy o mnie samym - także i ja ... Nie chcę jej przyjąć, bo
ona demaskuje moją małostkowość, bo zdziera moje maski i makijaże. Nie chcę jej uznać, bo musiałbym radykalnie
zmienić swoje życie.
Jedni próbują ją zagłuszyć, inni zabić, lub nałożyć kaganiec. Jeszcze inni
udają, że jej nie ma. Niektórzy próbują ją dyplomatycznie ominąć, zbyć
uśmieszkiem politowania lub brutalnie zamknąć jej usta, albo zakrzyczeć,
zagłuszyć sloganami, muzyką czy nawet sprytnie manipulowanymi cytatami z
Pisma św. Są i tacy, którzy nie chcąc o niej słyszeć ironizują, kpią, szydzą,
wyśmiewają, udowadniają, że ona nie istnieje ..., że jest względna, że zależy od
układów, od sytuacji, od kultury, od mojego stanu zdrowia i wielu innych
"obiektywnych czynników". Nie ma chyba -poza miłością- rzeczywistości tak
sponiewieranej i tak lekceważonej jak prawda.
A Chrystus trwa, jako Prawda, jak drogowskaz na drodze, jako Droga i jako
Życie. Chrystus jest Prawdą, która prowadzi do Życia. On jest Prawdziwą
Drogą Życia. On sam jest Drogą w Prawdzie do Życia Wiecznego. I powtarza
nieustannie: „Jeżeli będziesz trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie moimi
uczniami i poznacie prawdę, a Prawda was wyzwoli.”(J 8:32) I być może
dlatego nie jesteśmy wolni, że nie chcemy poznać Prawdy? Być może dlatego nie ma w nas życia, że od prawdy
uciekamy? Być może dlatego całe nasze życie to droga donikąd, bo Prawdy się boimy, bo ją zagłuszamy? A jaki jest
mój stosunek do Prawdy?
Jezus mówi o sobie: "Ja jestem Drogą, Prawdą i Życiem".
Tylko siedem słów, ale prawdopodobnie najważniejsze słowa wypowiedziane w ciągu 5000 lat pisanej historii
człowieka. Thomas Kempis napisał w XV wieku:
"Bez Drogi, nie ma dokąd iść. Bez Prawdy, nic nie wiadomo. Bez Życia, nie ma życia".
A ty co? Czy wiesz, jaką drogą idziesz w swoim życiu? Czy wiesz, że ostateczną prawdą jest Jezus Chrystus? Czy
Jesus jest tą Prawdą i Drogą która wiedzie cię do życia wiecznego?

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. w Wielkanoc wynosiła $675. Opłata za kościół wynosila w tym miesiącu
$200. Wszystkie wydatki związane z obchodami Wielkanocy (malowanie jajek, święconka, poszukiwanie jajek,
śniadanie wielkanocne) wynosiły $303.86 Złożyliśmy również donację $150 dla zakupu nowych, uroczystych
kościelnych obrusów. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

- OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA - OGŁOSZENIA –
Msze Św. w czasie wakacji
W miesiącach wakacyjnych- lipcu i sierpniu msze św. w języku polskim nie odbędą się.
Msza Św. w Czerwcu – Boże Ciało
W czerwcu - Msza Św. odbędzie się w trzecią niedzielę, 18go czerwca o godz. 10:00, to
już chyba nasze tradycyjne obchody Bożego Ciała. Tym razem w naszej uroczystej
procesji weźmie udział nasz Biskup Martin Holley. Po mszy zapraszamy na wspólny
posiłek przygotowany przez wszystkie etniczne grupy z parafii St. John. Bardzo
serdecznie zapraszmy wszystkich Państwa do uczestnictwa.

Zaproszenie od Gwatemalskiej i Meksykańskiej Wspólnoty
Hiszpańsko języczne wspólnoty z kościoła St. John zapraszaja nas na „piknik”
dnia 21 maja w kościele St. John. Od godziny 12:00 w południe można będzie
zakupić smaczne autentyczne meksykańskie jedzenia. Zachecamy do
uczestnictwa, dochody z tej sprzedazy przeznaczone są na tradycyjne obchody
Pentacost (Zielona Świątki).
Nabożeństwo majowe i Matka Boska Fatimska
Miesiąc maj to dla wielu ludzi najpiękniejszy miesiąc w ciągu całego roku.
Nic dziwnego, to właśnie w maju najbardziej rzuca się w oczy piękno naszej
ziemi. Wszelka roślinność, a przede wszystkim rozkwitające kwiaty
wzbudzają w nas zachwyt. Budząca się przyroda pozytywnie wpływa na nasze
samopoczucie. Zapraszamy pąństwa o pozostanie po dzisiejszej mszy
świętej na Nabożeństwo Majowe i koronacje naszej Maryi, matki
wszystkich ludzi na całym świecie.
Szczegółnie uroczyste będa nasze tegoroczne obchody bo przypadają one na setną rocznicę objawień fatimskich
uczczą w rozmaity sposób wierni we wszystkich polskich diecezjach. Będą to głównie Msze św. z całonocnymi
czuwaniami i procesjami z figurą Matki Bożej Fatimskiej, ale także pielgrzymki rowerowe, konferencje i

czytania orędzia fatimskiego, a nawet konkurs fotograficzny o kulcie maryjnym. Większość wydarzeń
planowana jest na sobotę 13 maja, ale wiele inicjatyw zostało rozłożonych w dłuższym czasie.
W roku 2017 przypada setna rocznica objawień Matki Bożej w małej portugalskiej wiosce noszącej nazwę
Fatima. Objawienia Maryi rozpoczęły się 13 maja 1917 i trwały przez sześć
miesięcy – do 13 października. Rok wcześniej poprzedziło je trzykrotne
ukazanie się Anioła, który zapowiedział trójce małych pastuszków przyszłe
objawienia.
Dar objawień Matki Bożej w Fatimie był światłem w mroku trwającej wówczas
I wojny światowej – najkrwawszego i najokrutniejszego z dotychczasowych
konfliktów zbrojnych. Światło orędzia fatimskiego zostało skierowane do
dziecięcych serc i umysłów, które tak mocno kontrastują z sercami i umysłami
możnych tego świata, pobudzanych pychą i żądzą władzy, co w rezultacie
prowadzi do tak wielu tragicznych w skutkach konfliktów i wojen. We
współczesnym świecie, w którym nadal obecny jest wstrząsający ogrom
ludzkiego cierpienia spowodowanego wojnami, terroryzmem, krzywdą i
nienawiścią, a zatem bolesnymi skutkami zła i grzechu, światło orędzia
fatimskiego jawi się jako wciąż aktualne wskazanie, co należy czynić, by świat
ratować przed złem, a dusze ludzkie przed piekłem. Chociaż objawienia Matki
Bożej w Fatimie należą do najbardziej znanych na świecie, to jednak samo orędzie Maryi pozostaje w dużym
stopniu nadal nieusłyszane, gdyż nie znalazło jeszcze realnego przełożenia na sposób życia i postępowania tak
wielu ludzi. Trzeba zatem niejako na nowo wsłuchać się w głos Matki Najświętszej, który sto lat temu usłyszała
trójka małych pastuszków w ukrytej pośród gór dolinie Cova da Iria.

12-13 Sierpnia (Sobota i Niedziela) - XXX Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna
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). Mamy nadzieje, że zbierze
się jak ubiegłych latach „grupka chętnych pielgrzymów” – którzy reprezentować będą Polska Misję Katolicką.
Serdecznie zachecamy !!!

Pieśni na Koronację Najświętszej Maryi Panny
(Po mszy Św.)
Już się zbliżył miesiąc maj.

Chwalcie łąki umajone

Już się zbliżył miesiąc maj
Już rozkwita ziemski raj.
Dziś swej Matce i swej Pani
Każdy cześć i chwałę daj.

Chwalcie łąki umajone,
Góry, doliny zielone.
Chwalcie, cieniste gaiki,
Źródła i kręte strumyki!

Ptaszęta się radują.
Maryi wyśpiewują,
Bo i one Matce Bożej
Wdzięczność swą okazują.

Co igra z morza falami,
W powietrzu buja skrzydłami,
Chwalcie z nami Panią Świata,
Jej dłoń nasza wieniec splata.

Łąki, pola i gaje,
Wszystko Jej cześć oddaje,
Bo, co tylko jest na ziemi,
Jej opieki doznaje.

Ona dzieł Boskich korona,
Nad Anioły wywyższona;
Choć jest Panią nieba, ziemi,
Nie gardzi dary naszymi.

Wszystkie miasta z wioskami
Brzmią Maryi pieśniami.
I każdy z pokorą woła:
Módl się, Matko, za nami.

Wdzięcznym strumyki mruczeniem,
Ptaszęta słodkim kwileniem,
I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję

I my, śliczna Jutrzenko,
O, Najświętsza Panienko,
Do Ciebie się uciekamy.
Błogosław nas swą ręką.

