IV SUNDAY OF EASTER – THE GOOD SHEPHERD SUNDAY
May 03, 2020

(unedited)

WORLD DAY OF PRAYER FOR VOCATIONS.

May 4 - Mon. - Blessed Marie- Leonie Paradis, Virgin (memorial)
-9:30a.m. – + Gerry Byrne by Renew Prayer group.
May 5 - Tues. -9:30a.m.- +Jason Leach from parents
May 6 - Wed. - Saint Francois de Montmorency Laval (memorial)
9:30a.m.-For health & blessing for our Deacon Larry because
of His 30th Anniversary of his becoming a Deacon.
- 7:00p.m.- O szczęśliwą operacje dla Ireny zam. E. Wieczór.
May 7 - Thurs.- 9:30a.m.- +Margaret Walton by Tom & Laurie
Walton May 8 - Fri. - Bl. Catherine of St. Augustine (memorial)
3:00p.m. Godzina Miłosierdzia dla wynagrodzenia za
nasze grzechy i grzechy świata całego.
For our homeland Poland & successful election
May 9 - Sat. -8:30a.m.- + Władysław Szczotka by E.B. Szczorka
-4:00p.m.- For all parishioners
V SUNDAY OF EASTER – MOTHER’S DAY
May 10, 2020
-9:30a.m. - CWL
- + Angelo & Nella Brescacin & Carmine & Erminia Belsito by family
- + Tullio Gualteri by Rosina Gilda & family
- Thanksgiving for all our Mothers.
FROM THE LIFE OF THE CHURCH AND PARISH
1. The merciful love of the Lord fills the earth; by the word of the Lord the heavens were made.
May the Brave Shepherd lead us, the humble flock, to participate in the joys of heaven. God
has made Jesus both Lord and Christ He is my Shepherd. There is nothing I shall want. We all
have returned to the Shepherd and Guardian of our souls. The Lord says: “I am the gate for
the sheep”. The Good Shepherd willingly died for His flock and has redeemed us by His
Precious Blood
2. Blessed Marie-Leonie Paradis(1840- 1912). She with 14 young Acadian women. Founded the
Little Sisters of the Holy Family in Memramcook, NB. She worked tirelessly for others and was
known for her generosity and humility. She fulfilled her calling of the dedication to the care for
priests and Seminarians. She was beatified by Pope John Paul II in 1984. Through her intercession
we pray for the grace to imitate her virtues.
Blessed Marie-Leonie Paradis, pray for us
Holy men and women, blessed of the ages, pray, O pray for us.

3. Saint Francois de Montmorency Laval, the first bishop of Quebec city. (1623-1708). He
founded the Seminary of Quebec, now Laval University. He established a minor Seminary and
industrial school. He introduced the Holy Family Feast, which now is celebrated around the
world. Francois was an outstanding educator and administrator, a generous benefactor, a caring
bishop and a pious man whose spiritual influence was widespread. He is called the founder of the
Catholic Church in North America. He is called The Father of Canada. Patron of the Bishops of
Canada. Saint Francois de Montmorency Laval, pray for us.
Holy men and women, blessed of the ages, pray, O pray for us.
Francois de Laval
Here I am with You, Francois,
In this very land where you so often prayed
the Holy Family and Mary Immaculate.
May I find in you the courage I lack.
You who came by the vast ocean
to found the Church in American soil.

Teach me to leave my comfort
And my certainties behind,
As you did, notwithstanding your ill
And battered body, to meet every settler,
to spread the Word in this unknown land.
You were a man of sharing: you attended the sick,
clothed the poor, fought for the dignity of the First Nations,
Supported the weary missionaries; you were always ready to lend
a hand to those in a worse situation than you.
How many times were your projects reduced to naught?
Every time, you rose again.
You understood that God's work is not made of stone
And that in this land of discouragement
A builder of hope was needed.
Here is your greatest legacy:
I am with you and I thank you,
I am glad to celebrate the faith I have today.
4. Bl. Catherine of St. Augustine (1632-1668) May 08, She is counted among the founders
of the Canadian Church. Blessed Catherine was graced with several mystical experiences, but
the people remember her more for her kindness and her great love for them. Through her
intercession we ask for a grace of renewed and strengthened faith.
Blessed Catherine of St. Augustin, pray for us.
Holy men and women, blessed of the ages, pray, O pray for us.
5. Bishop Damphousse sends all of you the following message:
“Wedding season has begun for some of you. According to the news this afternoon from the
Ontario government, I don’t see us opening our churches any time soon. It is therefore important
to talk with couples who have plans to celebrate the sacrament of Holy Matrimony this summer
to plan ahead with possible restrictions. Even couples getting married in August need to be
warned right away so that they don’t get a nasty surprise. They need a plan B in case churches
are not yet open to the public. I hope they will be.
As a gentle reminder, I bring you the following information to clarify what our diocesan pastoral
directives are doing during this COVID-19 pandemic: public Masses in the church are NOT
allowed.
Celebration of the Word with Sacrament of Holy Matrimony may be celebrated in the church
with a limit of 5 people (the bride and groom, the two witnesses, and the priest). I would
recommend the celebration be videotaped as a recording or live-stream, if possible, so that
family and friends can join in virtually. Try and respect social distancing at all times (except for
the bride and groom). Should you encounter specific situations, please do not hesitate to contact
me or a member of the Executive.”
6. Announcements from Bishop Marcel Damphousse
1. I am happy to announce that our seminarian Chad Franklin shall be ordained to
the diaconate on August 14 at the Pro-Cathedral in North Bay. If current pandemic
restrictions do not allow us to gather, live-streaming from Christ the King is being
considered as an alternative solution.
2. CCCB has invited all Bishops to consider doing a Consecration of parishes and diocese to

Mary, Mother of the Church on May 1st 2020. Once I receive the prayers and
documentation, I will forward them to you. Please mark it in your calendar. Inform your
parishioners, that you will be consecrating their parish at a private Mass on May 1 st ,

that can be live-streamed. I will be consecrating the diocese on the same day
from Christ the King at 12:05 pm daily Mass, which is live-streamed.
7. + Jason Robert Leach (41 y.) beloved son of Marion and Bob Leach,
brother of Jennifer Reed and her husband Graham. He was an intelligent, talented man. He liked
to read books - (he devoured them). He was a good man, he loved and liked family gatherings.
He liked to fish and He was introduced to it by his father at the age of three. Thank God for the
gift of life of our Brother. We recommend Jason to God's Mercy. We believe that God has
noticed our pain because of Jason's death and we humbly recommend Him to God’s Mercy so
that he may enjoy eternal youth in your home. Let him rest in peace! We express our sincere
sympathy to parents and family and assure our prayer.
8. Homily - IV SUNDAY OF EASTER, Year A, 2020
Peter standing before His brothers proclaims, saying “Let all of the House of Israel know
with clear certainty that this Jesus… God made Him both Lord and Messiah” This word
“made” is important for the understanding the reading from the Acts of the Apostles. “God
made Jesus Lord and Messiah”, and at the beginning of human history, “God made man from
the dust of the earth”. The dust has served God to make someone who reflects God’s greatness,
His glory who has the divine breath of life. Peter compares the events of the last days of Jesus of
Nazareth with creation. Jesus was deprived of meaning honour and dignity. He became like
“dust” in the eyes of men. Dust that anyone can trample on, destroy. This “dust” God has made:
both Lord and Messiah- says St. Peter in front of the Jews. This “dust” God has made as the
foundation of a new humanity, a new creation. At the beginning of the history of the world God
exalted dust, shaping it into bodies temples for the Divine Spirit. Now, the same God exalted
Jesus and made Him Lord and Messiah. Peter’s words immediately pierced the hearts of the
Jews. They understood that indeed Jesus of Nazareth crucified by them is Lord i.e. God and the
Messiah foretold.
Why is this word “make” so important?
After these words, many Jews were baptized. Discovering the truth that Jesus is Lord and
Messiah; and that His Paschal Work was intended by God became so moving for the Jews that
upon hearing it, they understood that although they were listening to the Word of God, they
now, understood that not much had reached their hearts. Israel had turned into what could be
called a fortress, in which God had difficulty in entering. God does not have powerful
messengers or emissaries. He only has the word. The Word is a faint sign. Being closed to the
Word of God through ulualism or an attitude of internal indifference which in Israel was masked
by external acts of piety – which ultimately led to the rejection of God at the moment when God
appeared to the world in the Person of Jesus Christ, His Son. St Peter emphasizes that a believer
must always be vigilant, so that one does not miss the moment when God passes by and
proclaims the Words of Salvation. The Words have it that they are barely discernable and
because of this you have to haven attitude of constant conversion that is constantly turning to
Jesus and listening to what He says and calls. God, contrary to human plans, made Jesus the
only gate through which one can enter to the Kingdom of God.
In the first letter from St Peter this is a call to follow Jesus in suffering. The Apostle asks, “What
kind of distinction can you humiliated and beaten when you sin in the same way? An attitude
that deserves attention is when to endure doing good while suffering. Jesus, Himself went this
way. This attitude for Christians is not so much a proposition as a firm call.
“For you have be called to do this,” the Apostle says, For He suffered for you and in this He
set an example for you to follow in His foot-steps” Peter shows Jesus as a shepherd who walks
before the sheep. This shepherd places Himself in danger first, exploring the area, facing
adversities first, Himself. The Lord Jesus as a Good Shepherd is the only source of salvation. He
is a Shepherd whose sheep are able to recognize

Him knowing His Voice. Hearing the parable of Jesus, of the Good Shepherd, the Jews
understood very well that before their eyes the prophecies of Ezekiel had been fulfilled. God sent
a Shepherd who begins to gather His scattered sheep. Jesus’s listeners understand that they face
a clear choice: either they will follow Jesus in the direction of life –
Giving pastures or they remain in the desert steppes that are not able to sustain the world
inexistence.
O Lord, please come and look for the lost sheep.
Come and take upon Your shoulders and bring them to the fold.
Let there be joy that
they will know they are alive even though they were dead.
Bend over those that cannot break away from sin
and have become addicted to addictions.
Give them the grace to return to You
and those who do not know You
let them experience Your presence.
Thank Jesus for loving feeding the hunger.
Thank You for Your love that allows You to look for those
who have turned away from You and those who have never heard of You.
Call, O Lord, labourers for the harvest.
Give us zealous men and saints for the salvation of our fellow man.
Give them ardent love and a sacrificial spirit
to proclaim the Good News to the world courageously.
Be glorified Good Shepherd for Your love and Your mercy.
9. Prayer at the time of blessing by
The Most Precious Sacrament of Body of Christ, Sunday May 10,

Lord Jesus Christ, Son of the living God,/ who, by the will of the Father and the
work of the Holy Spirit,/ through Your Death gave life to the world , /free us by
Your most holy Body and Blood,/ from all our sins and from every evil;/ keep us
always faithful to your commandments/ and never let us be parted from You./ Who
lives and reigns forever. Amen.
10.

.

PRAY FOR VOCATIONS
God our Father, You make each of us to use our
gifts in the Body of Christ. We ask that You
inspire young people when You call to the
priesthood and consecrated life to a
courageously follow Your will. Send workers
into Your great harvest so that the Gospel is
preached, the poor are served with love, the
suffering are comforted, and Your people are
strengthened by the sacraments. We ask this
through Christ our Lord. Amen.

11. Knights of Columbus across Ontario invite all members and parishes at 7:00pm
each day to recite the Holy Rosary at home or where ever you may be.

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA–
NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA
May 03,
2020
Światowy Dzień Modlitwy o powołania do życia w rodzinie, a także do
życia kapłańskiego, zakonnego i do życia konsekrowanego. Mon. Wspomninie Błogosławionej Marie-Leonie Paradis, Dziewicy.
9:30a.m-+ Gerry Byrne zam. przez grupę modlitewną
Tues. -9:30a.m.- +Jason Leach zam. przez rodziców.
Wed. - Saint Francois de Montmorency Laval (memorial)
-9:30a.m. – O zdr. i błog. dla Diakona Larry Comte z racji Jego
30-tej rocznicy święceń diakonatu.
.
- 7:00p.m.- O szczęśliwą operacje dla Ireny zam. E. Wieczór.
Thurs. - 9:30a.m.- + Margaret Walton by Tom & Laurie Walton
Fri. - Błogosławionej Katarzyny od Świętego Augustyna, w Polsce,
ŚWIĘTEGO STANISŁAWA, biskupa i męczennia (Patron Polski)
3:00p.m. Godzina Miłosierdzia dla wynagrodzenia za
nasze grzechy i grzechy świata całego.
Za Polskę – Ojczyznę naszą - o pokój i zgodę oraz o szczęśliwy
przebieg wyborów.
Sat. -8:30a.m.- + Władysław Szczotka by E.B. Szczotka
-4:00p.m.- Za parafian
V NIEDZIELA WIELKANOCNA – w Kanadzie - Dzień Matki.
May 10, 2020
-11:00a.m. – za parafian.
Z ŻYCIA KOŚCIOŁA I PARAFII.
1.Ziemia jest pełna znaków Bożego miłosierdzia; przez Słowo Pana powstały niebiosa. Pokornie
podążajmy za Zwycięskim Pasterzem, abyśmy doszli do pełnej radości i zawsze składali
dziękczynienie Chrys-tusowi, który jako Dobry Pasterz oddał swoje życie za nas. Bóg uczynił
Jezusa Panem i Mesjaszem. On jest Dobrym Pasterzem i Przewodniki-em na drodze do
nieba. On poucza nas, że jest Bramą owiec podążają-cych za Nim do krajny życia wiecznego.
2.Błogosławiona Marie-Leonie Paradis.Urodzona w 1840 r. w L'Acadie, Quebec. W wieku 17
lat złożyła śluby zakonne. Uczyła w Montrealu, w Nowym Jorku i Indian za nim odkryła
możliwość wypełnienia jej życio-wego powołania i poświęcenia życia trosce o kapłanów i
seminarzystów. W 1877 r. Matka Marie-Leonie razem z 14-tu młodymi kobietami z Acadian
założyła zgromadzenie Małych Sióstr Świętej Rodziny w Mem-ramcook w NB gdzie pracowały
niezmęczone poświęceniem dla innych. Matka Marie-Leonie jest znana z powodu jej
wspanialomyślności, hojności i pokory z jaką służyła wspólnocie Kościoła. Przez Jej wstawiennictwo prośmy dla siebie o łaskę naśladowania Jej cnót.
Błogosławiona Mario-Leonio – módl się za nami. Święci,
Święte Boże i Błogosławieni – módlcie się za nami!
3.Święty Fraciszek de Montmorency Laval. (1823- 1708).To pierwszy biskup Quebec'u,
założyciel Seminariu Duchownegow Quebec, które ostatecznie dało początek Laval
Universytetu. Założył także niższe Semi-narium i szkoły zawodowe. Jego diecezja obejmowała
cele terytorium Pół -nocnej Ameryki. On to wprowadził do Kalendarza Liturgicznego Święto
Świętej Rodziny. On jest nazywany Apostołem Ameryki Północnej i Ojcem Kanady. Patronem
Biskupów Kanadyjskich.

ŚWIĘTY FRANCISZEK DE LAVAL, Maj 06,
(1623-1708)
Staję z Tobą, Święty Franciszku,
na tej Ziemi, którą uświęciłeś gorliwą modlitwą
przez wstawiennictwo Świętej Rodziny
i Niepokalanego Serca Maryi.
Obym odnalazł w Twojej świętości odwagę, której mi
brak; z którą przebyłeś przez ogromny ocean
i założyłeś Kościół na bezkresnej ziemi Amerykanów.
Ucz mnie zostawiać mój komfort
i pewność siebie tak, jak Ty to czyniłeś,
ignorując niewygodę i krzywdy.
Umartwiałeś ciało znosząc niewygody,
aby spotkać każdego osiedleńca,
i głosić Słowo Boże na tej nieznanej i bezkresnej ziemi.
Byłeś człowiekiem dzielącym się swym
szczęściem; z uwagą i troską,
patrzyłeś za ludźmi dotkniętych chorobami.
Przyodziewałeś nagich; broniłeś godności Pierwszych Ludzi.
Wspierałeś zmęczonych misjonarzy;
zawsze gotowy pomóc lub użyczyć;
wyciągałeś zawsze pomocną dłoń do tych,
którzy znaleźli się w sytuacji gorszej od Ciebie.
Ile razy Twoje plany nie mogły być zrealizowane?
Zawsze i w każdym czasie spieszyć z pomocą tym, którzy byli mniej szczęśliwi i
w większej potrzbie niż Ty.
Rozumiałeś, że Bóg nie uczynił ludzi „kamieniami”
dlatego na tej Ziemi wielkiego zniechęcenia
stałeś się budowniczym tak potrzebnej ludziom miłości i nadziei.
Wiara, Nadzieja i Miłość to wielkie dziedzictwo, które nam pozostawiasza.
Staję przed Tobą i dziękuję Ci,
że mogę się radować wiarą,
która jest busolą moich trudnych dni.
Święty Fraciszku de Mątmoręsi Laval - módl się za nami
Święci, Święte Boże i Błogosławieni – módlcie się za nami!
4. Wspomnienie Błogosławionej Katarzyny od Świętego Augustyna, obchodzimy 8 maja, Ona jest
zaliczana do założycieli Kościoła w Ka-nadzie. Ur. we Francji wstąpiła do zgromadzenia
szpitalnego, które nale-żało do jednej z gałęzi Augustyjanów, którzy pierwsi przysłali misjonarzy i
misjonarki do Kanady. W 1648 r. poprosiła o pozwolenie na wyjazd do Quebec City, aby pomagać
siostrom w pracy szpitalnej, w pierwszym szpitalu w Kanadzie. W czasie podróży została dotkniętą
jedną z plag, ale przeżyła. Przez następne lata pracowała dla biednych w czasie głody, konfliktów
społecznych i chorób, pomimo, że inne siostry z jej zgroma-dzenia powróciły do Francji, ona
pozostała na posterunku pracy, służąc potrzebującym. Miała też mistyczne przeżycia, ale dla ludzi w
Nowej Francji pozostała w pamięcie bardziej z powodu jej dobroci i jej wielkiej miłości jaką
okazywała cierpiącym i potrzebującym, niż z powodu prze-żyć

mistycznych. Przez całe życie była słabego zdrowia i zmagała się z wieloma dolegliwościami.
Zmarła w wieku 36 lat. Zaliczona do założy-cieli Kościoła w Kanadzie, została beatyfikowana
w 1989 przez Św. Jana Pawła II.
Błogosławiona Katarzyno od Świętego Augustyna- módl się za nami.
Święci, Święte Boże i Błogosławieni – módlcie za nami!
5.Komunikat od Biskup Marcela Damphousse:
„Dla niektórych z was rozpoczął się sezon ślubny. Zgodnie z wiado-mościami dzisiejszego
popołudnia od rządu Ontario, nie widzę, abyśmy wkrótce otwierali nasze kościoły. Dlatego
ważne jest, aby rozmawiać z parami, które planują zawrzeć Sakrament Małżeństwa tego lata, aby
pla-nować z możliwymi ograniczeniami. Nawet pary, które biorą ślub w sier-pniu, muszą zostać
od razu ostrzeżone, aby nie spotkały się z przykrą nie-spodzianką. Potrzebują planu B na
wypadek, gdyby kościoły nie były jeszcze otwarte dla publiczności. Mam nadzieję, że będą.
Jako delikatne przypomnienie przynoszę wam następujące informacje, aby wyjaśnić, jakie są
nasze diecezjalne wytyczne duszpasterskie podczas pandemic COVID-19: Msze publiczne w
kościele NIE są dozwolone.
Sakrament Małżeństwa można zawrzeć w kościele w liczbie pięć osób (narzeczeni, dwaj
świadkowie i kapłan). Jeśli to możliwe, poleciłbym nagranie wideo w formie nagrania lub
transmisji na żywo. Zawsze staraj-my się zachować dystans społeczny (z wyjątkiem pary
młodej). W przy-padku wystąpienia konkretnych sytuacji nie wahaj się skontaktować ze mną lub
członkiem zarządu.
6. Dk. Chadwick Franklin will be ordinate, Aug. 14, 2020
7. +Jason Leach(41 lat) ukochany syn Marion and Bob Leach, brat Jennifer Reed i jej męża
Graham. Był człowiekiem inteligentny, zdolnym. Lubił czytać książki – (pożerał je). Był
dobry człowiekiem, kochał i lubił spotkania rodzinne. Lubił łowić ryby w co został
wprowadzony przez
swojego ojca w wieku trzech lat. Dziękujemy Bogu, za dar życia naszego
brata. Polecemy Bożemu Miłosierdziu Jasona. Wierzymy, że Bóg dostrze-ga nasz ból z
powodu śmierci Jasona i pokornie polecamy go Twemu Mi-łosierdziu, aby w Twoim domu
cieszył się wieczną młodością. Niech odpo -czywa w pokoju! Rodzicom i rodzinie składamy
wyrazy szczerego współczucia i zapewniamy o naszej modlitwie.
8.
IV NIEDZIELA WIELKANOCN, Rok A-2020
Piotr staje przed swoimi braćmi, składa świadectwo; mówi: „Niech cały dom Izraela wie z
niewzruszoną pewnością, że tego Jezusa,... uczynił Bóg, i Panem, i Mesjaszem”. To słowo
„uczynił” jest ważne dla zrozu-mienia czytania z Dz. Ap. „Bóg uczynił Jezus Panem i
Mesjaszem”, a na początku historii człowieka „Bóg uczynił człowieka z prochu ziemi”. Pył
posłużył Bogu do tego, aby uczynić kogoś, kto odbija w sobie Boską wiel-kość, Boską chwałę,
posiada w sobie Boskie tchnienie życia. Z dziełem stworzenia Piotr zestawia wydarzenia z
ostatnich dni Jezusa z Nazaretu. Jezus został pozbawiony znaczenia, czci i godności. W oczach
ludzi stał się On jak „proch”. Proch, który każdy może podeptać, zniszczyć. Ten proch Bóg
uczynił: i Panem, i Mesjaszem – mówi św. Piotr przed Żydami. Ten proch Bóg uczynił
fundamentem nowej ludzkości, nowego stworze-nia. Na początku dziejów świata Bóg
wywyższył proch, kształtując z niego ciało, świątynie dla Boskiego ducha. Teraz, ten sam Bóg
wywyższył Jezusa i uczynił Go: i Panem, i Mesjaszem. Słowa Piotra natychmiast przeszyły
serca Żydów. Oni zrozumieli, że rzeczywiście Ukrzyżowany przez nich Jezus z Nazaretu jest
Panem tzn. Bogiem oraz zapowiadanym Mesjaszem.
Dlaczego to słowo „uczynić” jest tak ważne?
Po tych słowach wielu Żydów, przyjmuje chrzest. Odkrycie tej prawdy, że Jezus jest Panem i
Mesjaszem; że Jego dzieło Paschalne jest zamierzone przez Boga, było tak poruszające dla
Żydów, że gdy to usłyszeli, zrozu-mieli, że choć słuchali Słowa Bożego, to teraz rozumieją, że nie
wiele dociarało do ich serc. Izrael zamienił się w domu, który można nazwać twierdzą, do

któ-rej trudno było wejść nawet Bogu. Bóg nie posiada potężnych posłańców, wysłanników. On
dysponuje jedynie Słowem. To Słowo jest nikłym znakiem. Zamknięcie się na Słowo Boże, ale
także rytualizm, a więc postawa wewnętrznej obojętności, która w Izraelu, była maskowana
przez zewnętrzne akty pobożności – to wszystko doprowa-dziło ostatecznie do odrzucenia
Boga, w chwili, gdy Bóg objawiał się światu w Osobie Jezusa Chrystu-sa, swojego Syna. Św.
Piotr podkreśla, że człowiek wierzący musi być zawsze czujny, aby nie przegapił tej chwili,
kiedy obok niego przechodzi Bóg i przekazuje słowa zbawienia. Słowa mają to do siebie, że są
ledwie dostrzegalne, z tego powodu trzeba żyć w postawie ciągłego nawracania się tzn. ciągłego
zwracania siebie ku Jezu-sowi i zasłuchania się w to, co mówi i do czego wzywa. Bóg bowiem
wbrew ludzkim zamysłom – uczynił Jezusa Jedyną Bramą przez którą można wejść do
Królestwa Bożego. Pierwszy list Piotra jest wezewnie do naśladowania Pana Jezusa w
cierpieniu. Apostoł pyta: „jakie wyróż-nienie może was spotkać od ludzi, jeśli jesteście
upakarzani i bici, wówczas, gdy tak samo grzeszycie?”
Postawa, która zasługuje na uwagę to taka, gdy czyniąc dobro, znosicie
cierpienia. Taką drogę przeszedł sam Jezus. Taka postawa dla chrześcijan jest nie tyle
propozycją, co stanowczym wezwaniem. „Do tego bowiem zostaliście powołani” Apostoł
zaznacza: „On sam za was cierpiał i w tym zostawił wam przykład, abyście wstępowali
w Jego ślady.”
Piotr ukazuje Jezusa,jako Pasterza, który idzie przed owcami. Ten Pasterz pierwszy wystawia
siebie na niebezpieczeństwo, bada teren, sam mierzy się z przeciwnościami. Pan Jezus jako
Dobry Pasterz, jest Jedynym Źród-łem Zbawienia. Jest Pasterzem, którego owce potrafią Go
rozpoznać, zna-ją Jego głos.Słuchając przypowieści Jezusa o Dobrym Pasterzu, Żydzi doskonale rozumieli, że na ich oczach, spełniły się zapowiedzi proroka Eze-chiela. Bóg posłał
Pasterza, który zaczyna gromadzić rozproszone owce. Słuchacze Jezusa rozumieją, że stają przed
jednoznaczym wyborem: albo pójdą za Jezusem w kierunku życiodajnych pastwisk, albo
pozostaną na pustynnych stepach, które nie są wstanie podtrzymać świata w istnieniu.
Proszę Cię, Panie, przyjdź i odszukaj owce zagubione; Przyjdź i weź na ramiona i przyprowadź
do owczarni. Niech zapanuje radość, że się odna-lazły, że żyją, choć były umarłe. Pochyl się nad
tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem i pogrążonymi w nałogach. Daj im łaskę powrotu do
Ciebie, a tym, co Ciebie nieznają pozwól doświadczyć daru Twej obecno-ści. Dziękuję Ci,
Jezus, za to, że z miłości karmisz głodnych.
Dziękuje Ci, za Twą miłość, która każe Ci szukać tych, co od Ciebie ode-szli i tych, co o Tobie
nigdy nie słyszeli. Wezwij, Panie, robotników na żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla
służby ratowania bliźnich. Obdarz ich żarliwą miłością i duchem ofiarnym, aby odważnie głosili
światu Dobrą Nowinę. Bądź uwielbiony, Dobry Pasterzu,
za Twoją miłość i za Twoje miłosierdzie.
9. Modlitwa w czasie błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem w
Niedziele 10 Maja, albo można modlić się tak jak w czasie Komunii św
Panie Jezu Chryste,/Synu Boga żywego,/ Ty z woli Ojca, za współdziałaniem Ducha Świętego,/ przez swoja smierć dałeś życie światu, wy-baw nas/ przez
Najświętsze Ciało i Krew Twoją/ od wszystkich nieprawości naszych/ i od wszelkiego zła;
spraw także,/ abyśmy zaw-sze zachowywali Twoje przykazania/ i nie dozwól nam nigdy
odłączyć się od Ciebie.

11. Knights of Columbus across Ontario invite all members and parishes at 7:00pm
each day to recite the Holy Rosary at home or where ever you may be.

