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Intencje dzisiejszej Mszy św.

Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze):
Wejście: Pod Twą obronę #573
Ofiarowanie: Jezus swoją Matkę #660
Komunia: Panie Pragnienie #120
Dziękczynienie: Podkład muzyczny
Wyjście: Była Cicha # 629

Czytania na dziś:
I- Czytanie z Dziejów Apostolskich (Dz 1, 1-11)
II- Czytanie z Listu Św. Pawła do Efezjan (Ef 4, 113)
Ps. Ref: Pan wśród radości wstępuje do nieba.
Ewangelia: Według św. Marka (Mk 16, 15-20)

Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych
intencjach:
- Za ŚP. Stanislawę i Piotra oraz Ryszarda i Jerzego
Kuźmów.
- Za ŚP. Władysławę oraz
Władysława Gruszczyńskich
- Za nasze szystkie obecne i
nieobecne Mamy !
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..

Chrystus Pan w niebo
wstępuje;
Niech się wierny lud raduje!
Na cześć Jego zawołajmy,
Chwałę Panu zaśpiewajmy:
Alleluja, Alleluja!!!!
Niebo w sercu
Wspominamy moment z życia Chrystusa po zmartwychwstaniu, w którym
po raz ostatni spotkał się w sposób widzialny z Apostołami i swymi uczniami na górze Oliwnej. Odszedł do nieba. A gdzie
jest niebo? Gdzie można Chrystusa dziś spotkać? Gdzie można z Nim porozmawiać? Przecież od tego spotkania zależy
szczęście chrześcijanina.
Jedni uważają, że niebo, do którego odszedł Chrystus, jest bardzo daleko. Między ziemią, na której żyjemy, a niebem, w
którym On się znajduje, jest wielka przepaść. Niebo i ziemia to dwie zupełnie różne, odległe od siebie rzeczywistości. W
takiej sytuacji chcąc się z Chrystusem spotkać, istnieją tylko dwie możliwości: albo trzeba umrzeć, albo czekać, aż On po
raz drugi przyjdzie na ziemię.
Ludzie ci przeżywają bolesne rozdarcie. Z jednej strony tęsknią za nawiązaniem kontaktu z Chrystusem, za ziemią
obiecaną, za rzeczywistością, w której nie ma cierpienia, w której jest tylko i wyłącznie radość i szczęście, a z drugiej
strony muszą być na ziemi, muszą zajmować się tym wszystkim, co składa się na ludzkie życie. Traktują pobyt na ziemi
jako wygnanie, jako uciążliwe przejście i lekceważąco patrzą na to wszystko, co się składa na doczesne życie.Trzeba
jednak jasno powiedzieć, że jest to poważny błąd, bo Chrystus odchodząc do nieba wyraźnie powiedział: „A oto Ja jestem
z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. On pozostał z nami i nie należy sądzić, że tu na ziemi nie można Go
spotkać. On przestał się ukazywać, nie można Go dotknąć i nie można włożyć swojego palca w miejsce gwoździ, tak jak to
zrobił św. Tomasz. Zrezygnował z tej formy obecności dlatego, że chciał być dla tysięcy i milionów, a ta doczesna
obecność była zarezerwowana dla niewielu. Przestał się objawiać w formie widzialnej, ale pozostał z nami.
Istnieje druga grupa chrześcijan, którzy właśnie potraktowali na serio to ostatnie zdanie Chrystusa: „Oto Ja jestem z wami
po wszystkie dni, aż do skończenia świata”. Oni odkrywają Chrystusa we wszystkim, co ich otacza, i we wszystkim, co

przeżywają. Nie tylko w Eucharystii i w Kościele, lecz odkrywają Go w pięknie przyrody, w kwiatach, które się teraz
rozchylają, w śpiewie ptaków, w tych nowych liściach, które w cudowny sposób rok w rok wydają drzewa. Odkrywają
Chrystusa w uśmiechu małego dziecka i w miłości matki do dziecka. Odkrywają Chrystusa w każdej ludzkiej przyjaźni, w
każdym dobrym czynie, w każdym cierpieniu, w każdej sytuacji, w jakiej są.
Tajemnica takiego życia religijnego polega na tym, że ci ludzie nie szukają nieba daleko od ziemi, nie szukają szczęścia
dopiero po śmierci. Oni odkrywają niebo, bliżej aniżeli ziemię. Ziemia jest pod naszymi nogami, ale niebo jest bliżej, bo
jest w naszym sercu. Chodzi tylko o to, aby Chrystusa w nim dostrzec. On jest w każdym ludzkim sercu. Tylko jest za
obłokiem doczesności, za obłokiem różnych ludzkich wad, nałogów, czasami grzechu. Jeżeli człowiek potrafi odsunąć ten
obłok i odkryje Chrystusa w swoim sercu, już Go nigdy nie będzie szukał daleko, lecz pójdzie z Nim przez życie i będzie
szczęśliwy bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdzie.
Powiedzmy coś więcej. Gdyby grzesznik został wprowadzony w grono świętych, to nie będzie wiedział, że jest w niebie,
bo on w to grono razem z sobą zaniesie piekło. Gdyby człowiek czystego serca, wypełniony Bogiem, znalazł się wśród
potępionych, nie będzie wiedział, że jest w piekle, bo on w sercu ciągle przeżywa radość nieba. Nie szukajmy nieba na
górze, a piekła na dole. Niebo jest w ludzkim sercu i piekło jest w ludzkim sercu. Człowiek, który odkryje Chrystusa w
sobie, pójdzie przez świat zawsze ze szczęściem na twarzy. Tym szczęściem będzie zdumiewał innych i tego szczęścia
będą mu zazdrościli.
Niech Chrystus, który w sposób eucharystyczny, sakramentalny się spotka z nami przy ołtarzu, pomoże nam uczynić z
naszego serca niebo, pomoże nam odsunąć to wszystko, co je jeszcze zakrywa, pomoże nam odkryć prawdziwe szczęście.
Ks. Edward Staniek

Maj - Maryja - Matka Boga
Miesiąc maj jest w szczególny sposób poświęcony Maryi - Matce Boga i naszej Matce. Niemal w
każdym kościele i w każdej kaplicy w Polsce przez cały ten miesiąc gromadzi się lud wierny, by
wspólnie z kapłanami modlić się do Boga za wstawiennictwem Matki Najświętszej odśpiewując
Litanię Loretańską. Właściwie cały ten miesiąc jest świętem wspomnień. Już pierwszego maja jest
święto robotnicze, któremu patronuje św. Józef - pracowity cieśla i opiekun Świętej Rodziny.
Trzeciego maja obchodzimy uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej
Patronki naszej Ojczyzny. Zachęcamy również wszystkich państwa do modlitwy do naszej Matki.

OGŁOSZENIA
Msza Św. w Czerwcu oraz Pożegnanie Kś. Kazimierza
Nasza następna Msza Św. odprawiona będzie w niedzielę, 10go czerwca o godz. 13:00 w kościele Św. Jana.
Będzie to nasza ostatnia msza przed wakacjami. Jak również będzie to ostatnia msza odprawiona dla PMK
przez ks. Kazimierza który od 1 lipca będzie proboszczem na parafii w St. Francisco, CA.
Bezpośrednio po Mszy Św. zapraszamy wszystkich państwa na wspólny poczęstunek do sali St. Jude. Prosimy
o przyniesienie łatwo podzielnych potraw, owoców i wypieków na wspólny stół.
Zachęcamy serdecznie do uczestnictwa !
XXXI Piesza Polonijna Pielgrzymka Maryjna
W dniach 11 & 12 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). Mamy nadzieje,
że zbierze się jak ubiegłych latach „grupka chętnych pielgrzymów” – którzy reprezentować będą Polska Misję Katolicką.
Serdecznie zachecamy !!!

Życzenia dla Wszystkich Mam
Dziękuję za to wszystko, Czym dobroć jest na ziemi, Że Jesteś najważniejsza, Że tego nikt
nie zmieni, Że jeden dzień najpiękniej W mym sercu jaśnieć musi:
Dla jednych to Dzień Matki, A dla mnie Dzień Mamusi.

Kącik Finansowy
Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wielkanocnej wynosiła $645.00. Wielkanocna opłata
za kościół wynosiła $200. Wydatki na jajka dla dzieci, chleb, makowiec, polską kiełbasę
i napoje na śniadanie wielkanocne - $226.77
Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2018 roku (w j. polskim)
Czerwiec
10 – Msza Św. (13:00)

Lipiec
Przerwa wakacyjna

Sierpień
Przerwa wakacyjna

