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Pieśni na dziś ( # Abba Ojcze): 
Wejście: Chrystus Zmartwychwstan jest #445 

Ofiarowanie: Panie pragnienia ludzkich serc #120 

Komunia: Była cicha i piękna #629 

Dziękczynienie: Dobra Matko #636 

Wyjście: Madonno Czarna #668 

Czytania na dziś: 

I- Z Dziejów Apostolskich Dz. 10, 25-26. 34-35. 44-48 

II- Z listu św. Jana Apostoła - (1 J 4, 7-10) 

Psalm: „Pan Bóg okazał ludom swe zbawienie” 

Ewangelia: Słowa Ewangelii według Św. Jana    

(J 15, 9-17) 

Intencje dzisiejszej Mszy św. 
Dzisiejsza msza św. będzie odprawiona w poniższych 

intencjach: 

1. Za rodziców Iwony Kesling – 

Mariannę i Mieczysława 

Juraszek  
Ojcze Niebieski!  

Polecam Ci pokornie moich 

zmarłych rodziców. Ojcze życia 

wszelkiego, Tyś mi dał rodziców, 

Tyś mi ich odebrał; jednakże Tyś 

mi ich nie wziął... Ty masz ich przy sobie, aby tam użyli 

wiecznie owej miłości, którą mi tak czule okazywali. 

Niech będzie Imię Twoje pochwalone! 

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

 

„Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, 

a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego…” 
 Początek maja, a przede wszystkim kolejna niedziela 

wielkanocna, odnawiają w nas pytanie o miłość. Jezus czyni 

z niej podstawę i gwarancję przyjęcia Jego Słów, Jego 

Nauki, zadomowienia się Trójcy Świętej w nas oraz drogę 

dochodzenia do pełnej prawdy: „Jeśli Mnie kto miłuje...”  

(J 14,23-24). 

Istnieje księga w Biblii, która cała, od pierwszych do 

ostatnich słów, posługując się językiem symboli, obrazów, a 

nawet zapachów i barw, jest poświęcona opisowi miłości: 

pomiędzy kobietą a mężczyzną, pomiędzy narodem 

wybranym a Bogiem i potencjalnie pomiędzy każdym 

człowiekiem a Jezusem Chrystusem. Chodzi o księgę „Pieśń 

nad Pieśniami”. 

Już w pierwszym rozdziale tej księgi mamy niezwykłe 

wynurzenia zakochanego jak i zakochanej: Oblubienica 

mówi: „Mój miły jest mi woreczkiem mirry wśród piersi 

mych położonym. Gronem henny jest mi umiłowany mój w winnicach Engaddi”. Zwrot ten jest zestawiony z 

wyznaniem oblubieńca: „O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jak piękna, oczy twe jak gołębice! (Pnp. 1,13-15). 

Jezus mówi: „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do 

niego, i będziemy u niego przebywać. Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich” (J 14,23-24). Nowe 

życie w oparciu o słowa Jezusa jest możliwe dzięki miłości i tylko dzięki miłowaniu. W Słowie, w historii i w życiu 

Bóg objawia się jako wierny i miłujący. To nas wzywa do przyjęcia Jego Słowa, Jego Nauki, Jego samego i 

odpowiedzi. Zakłada to spotkanie, a może bardziej potrzebę spotykanie się i poznawania. Św. Franciszek potrafił 

(my również potrafimy, jeśli chcemy) „nosić” Słowa Ukochanego jak woń żywiczną – dla myśli, uczuć, nowych 

kroków. Bez siły miłości cała Ewangelia może stać się łatwo i szybko rytuałem dla oka innych lub wyrazem dobrego 

samopoczucia. Samo-poczucie zaś to wdychanie zapachu samego siebie, opary egoizmu, bohaterstwa na swoją 

miarę, która nie ma nic wspólnego z drogą w komunii z jedynym Oblubieńcem, Zbawicielem. 

Rozwiązanie przyszło bardzo szybko w postaci decyzji i listu do nowo nawróconych na chrześcijaństwo. I tak się 

dzieje przez wieki. Pokój, który Jezus obiecał, przychodzi. Dał go Pan miłującym: apostołom i Kościołowi po 

wszystkie czasy. Czas zaś Kościoła na ziemi jest niespokojny. Oblubienica kroczy jednak poprzez czas i historię 

zjednoczona w miłości z Chrystusem. 

Wsłuchiwać się w Głos Ducha, w Kościele, to kruszyć w sobie fanatyzm i oziębłość, to wzrastać do miary wielkości 

Oblubieńca i dojrzewać do zamieszkania w Nowej Jerozolimie. W Nowej Jerozolimie może zamieszkać każdy, kto 

pozwolił, aby w nim uczynił mieszkanie sam Bóg; kto otworzył się, poznał i przyjął; kto chodził w miłości Boga 

objawionej w Jezusie Chrystusie (Ap 21,10-14.22-23).      Andrzej Prugar OFMConv  

http://www.polishcatholicmission.org/


                     

             OGŁOSZENIA  

               
 

Msza Św. – 9 czerwca 

Nasza comiesięczna msza św. w j. polskim - odbędzie się w niedziele, 9go czerwca w kościele Nativiy o godz. 

12: 30. Będzie to ostatnia msza przed wakacyjną przerwą. Zachęcamy do uczestnictwa! 

        
  

                                Kącik Finansowy 

Ofiara zebrana na ostatniej mszy św. wynosiła $115. Comiesięczna opłata za kościół 

wynosi $150. Wszystkim ofiarodawcom serdecznie dziękujemy. Bóg Zapłać!     

        
 

 
“Jezus umiłował mnie miłością, jakiej doświadcza się od Ojca (w. 9). Miłość, jaką żywi do mnie, jest po ludzku niewyobrażalna. 

Nie jestem w stanie jej zgłębić. On sam będzie mi ją codziennie odkrywał, jeśli trwać będę w Jego miłości.” 

  

       -   Wspomnienie Córki o miłości Rodziców  –  
 

Mieczysław Juraszek, (mój Tata) urodził się na Wileńszczyźnie.  Był: Sybirakiem, więźniem łagrów sowieckich, 

żołnierzem Polskiej Armii Tadeusza Kościuszki, kombatantem wojennym, odznaczonym krzyżem Virtuti Militari, 

inwalidą wojennym, dyrektorem, mechanikiem, taksówkarzem, emerytem i... Ukochanym Ojcem.  
 

Miękka Woda - to określenie człowieka pochodzącego z Polskich Kresów jest silny, uparty, szczery, bezkompromisowy, 

jednocześnie niezwykle czuły, subtelny, taktowny, wrażliwy z wyśmienitym poczuciem humoru, po prostu czarujący! 

Mój Tata miał nietuzinkową osobowość. Był Wielkim Polakiem, którego cierpienia i poświęcenia dla swojego kraju nie 

mają wielu równych sobie. Dzięki ludziom jak mój Tata możemy cieszyć się wolnym krajem. Mój Tato został pochowany 

z honorem, 11 listopada 2020 w rocznicę Święta Niepodległości Narodowej. 
 

Chciałabym również, aby pamięć o moim Tacie kojarzyła się Wszystkim nie tylko z Bohaterstwem Narodowym, ale z 

jego skromna, szlachetna osoba, która poświęciła swoje życie wychowaniu zaadoptowanej córki.  Niech wspomnienie 

moich dosłownie “Cudownych Rodziców” Marianny i Mieczysława Juraszek, którzy stworzyli mi - obcej im osobie 

kochającą rodzinę, przywołuje nam bezkompromisową miłość Świętej Rodziny - w Jej świętym blasku i pokorze niech 

pamięć o moich Rodzicach pozostanie w głębi naszych serc, za co Wszystkim ogromnie dziękuję.   (Iwona Kesling) 
 

                    
                           Życzenia dla Wszystkich Mam 

Z okazji Dnia Matki wszystkim mamom, przyszłym mamom, młodym i tym trochę 

starszym, życzymy samych sukcesów i wszystkiego, co najlepsze! Niech macierzyństwo 

przynosi Wam same radości, a każdy dzień będzie wypełniony szczęściem i miłością. 

Spełnienia najskrytszych marzeń, zarówno tych prywatnych, jak i zawodowych.  

Dla naszych wszystkich Mam w dniu ich święta życzymy dużo zdrowia, Radości,  

Wytrwałości i Szczęścia !!! 

                      
Z okazji Twego święta, Mamo, życzę Ci zdrowia, sił i codziennej radości wraz ze słowami największej wdzięczności. 

Za wszystkie dla mnie trudy i starania - składam Ci dzisiaj podziękowania! 
 

 
 

Msze Św. na nadchodzące miesiące 2021roku (w j. polskim) 
Czerwiec Lipiec/Sierpień 

9 – Msza Św. (12:30) Wakacje – msze się nie odbędą. 



 

Teksty pieśni na dzisiejszą mszę: 

Wejście   

 

1) Chrystus zmartwychwstan jest, 

nam na przykład dan jest: 

Iż mamy zmartwychpowstać, 

z Panem Bogiem królować. Alleluja!  

2) Leżał trzy dni w grobie, 

dał bok przebić sobie. 

Bok, ręce, nogi obie, 

na zbawienie tobie. Alleluja! 

3) Bądźmyż więc weseli, 

jak w niebie Anieli, 

czegośmy pożądali, 

tegośmy doczekali. Alleluja! 

 

Ofiarowanie 

 

1. Ref.: Panie, pragnienia ludzkich serc,  

Ty zaspokoisz sam. 

Przyjdź, Chlebie Żywy, Zbawco nasz,  

Pszeniczny Darze, przyjdź! 

 

1. Jak pasterz woła owce swe, 

I znają jego głos, 

Tak wzywasz nas, rodzinę swą, 

Za Tobą chcemy iść. 

 

2. Z radością więc śpiewamy Ci 

Ten dziękczynienia hymn. 

Godnymi czynisz dzisiaj nas 

Niebieski dzielić Chleb. 

 

3. Ty, Panie, dajesz Siebie nam, 

By naszym życiem być. 

Jak braciom służyć, naucz, 

Jak miłością, prawdą żyć. 

 

Komunia 

 

1. Była cicha i piękna jak wiosna, 

Żyła prosto, zwyczajnie jak my. 

Ona Boga na świat nam przyniosła, 

I na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. 

 

Ref: Matka, która wszystko rozumie, 

Sercem ogarnia każdego z nas. 

Matka, zobaczyć dobro w nas umie, 

Ona jest z nami w każdy czas. 

 

2. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, 

By niepokój zwyciężyć i zło. 

Trzeba ciepła, co życie ozłoci, 

Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go 

tak jak Ona. 

 

Ref: Matka, która wszystko rozumie, 

Sercem ogarnia każdego z nas. 

Matka, zobaczyć dobro w nas umie, 

Ona jest z nami w każdy czas. 

 

3. Życie niesie ze sobą cierpienie, 

Zewsząd krzyże, zawody i ból. 

Serce ludzkie wśród męk, udręczenia, 

Ma nadzieję, że wciąż Ona czuwa i kocha. 

 

Ref: Matka, która wszystko rozumie, 

Sercem ogarnia każdego z nas. 

Matka, zobaczyć dobro w nas umie, 

Ona jest z nami w każdy czas. 
 

Dziękczynienie  

    

Dobra Matko i Królowo z Jasnej Góry, 

Z wdzięcznym sercem dziś ku Tobie wznoszę 

wzrok 

Nie potrafię podziękować za Twe serce, 

Którym wspierasz każdy czyn mój, każdy krok. 
 

Ref. 

Jesteś tuż obok mnie, jesteś ze mną, 

W rannej mgle, w słońcu dnia i w noc ciemną, 

Wspierasz mnie, chronisz mnie w swych 

ramionach, 

Jesteś tuż obok mnie w każdy dzień. 
 

2. Gdy upadam, Ty wyciągasz do mnie ręce, 

Gdy mi ciężko, Ty oddalasz to, co złe, 

Twą obecność czuję zawsze, czuję wszędzie, 

Z Tobą Matko tak radosne serce me. 
 

3. Choćby chmury przysłoniły Cię, Maryjo, 

I zginęła gdzieś za nimi Twoja twarz, 

Wiem, że serce Twe i oczy zawsze żyją, 

Wiem, że Jesteś przy mnie blisko, wiem, że trwasz. 
 

Wyjście:  

 

1- Jest zakątek na tej ziemi, 

Gdzie powracać każdy chce, 

Gdzie króluje Jej Oblicze, 

Na Nim cięte rysy dwie. 

Wzrok ma smutny, zatroskany, 

Jakby chciała prosić cię, 

Byś w matczyną Jej opiekę oddał się. 

 

Ref. 

Madonno, Czarna Madonno, 

Jak dobrze Twym dzieckiem być! 

O, pozwól, Czarna Madonno, 

W ramiona Twoje się skryć! 

 

2-W Jej ramionach znajdziesz spokój 
I uchronisz się od zła, 

Bo dla wszystkich swoich dzieci 

Ona serce czułe ma. 

I opieką cię otoczy, 

Gdy Jej serce oddasz swe, 

Gdy powtórzysz Jej z radością słowa te: 

Ref. 

3-Dziś, gdy wokół nas niepokój, 
Gdzie się człowiek schronić ma, 

Gdzie ma pójść, jak nie do Matki, 

Która ukojenie da? 

Więc błagamy, o Madonno, 

Skieruj wzrok na dzieci swe 

I wysłuchaj, jak śpiewamy prosząc Cię: 

Ref. 

 

 

 

 

 


