
 Seven Sunday of Easter /A/ - May 28, 2017 

Jesus Concludes His Time on Earth (John 17:1-11) 

This chapter contains the most extensive and profound prayer of Jesus we have. When Jesus 

prayed at Lazarus's tomb he made it clear that he had no need of expressing prayer because he is 

one with God in his whole life, the union true prayer expresses. Nevertheless, he prayed for the 

benefit of those present (J 17:13). Jesus' whole life has been a revelation of the Father, based on 

Jesus' union with him, so it is appropriate that his teaching concludes in the form of prayer, the 

genre most closely associated with union with God.  

As Jesus turns to address the Father his speech implies that he is taken up into the eternal 

presence (cf. Brown 1970:747). He speaks as if his work were already complete.  Indeed, he 

even says, "I am no longer in this world" (v. 11). But right after that he says, I say these things 

while I am still in the world (v. 13). He is right there with his disciples just before his death, but 

he is praying from the realm of eternity. Just as the book of Revelation reveals from a heavenly 

perspective the certainty of God's unfolding will, so this prayer of Jesus shows that he is 

completely confident in the outworking of that will. 

The disciples' relation to God has enabled them to recognize the Son and believe in him. Since it 

is through the disciples' witness that the world will continue to be challenged.  

Last Collection:  May 20/21: $1,285.00   Peter Pence: $342.00    Thank you for your generosity!  

 

Second Collections in June: 3/4:  Paterson South American & Latin American Mission & 

Catholic Refief Services;  10/11:  Diocesan Assessment;  17/18:  Father’s Day Collection for 

Seminarian Education;  24/25:  Maintenance 

 

Please Pray for the health of the sick: Bette Kuertich, Gloria Bednar, Barbara Tyburska,  

Jeffery Leonard, Barbara Giordano, and Zofia Gozdalska. 
 

Mass Intentions: 

Sat. May 27th 5:00 PM  For Parishioners 

Sun. May 28th  9:00 AM + Thomas & Susan Lopatofsky, req. Susan Salko 

10:30 AM:  O Zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Julii, Stafana, Barbary i Zbigniewa 

ATTENTION! In May there are no Mass in week days Monday-Friday   

June 2nd FIRST FRIDAY  Mass in Polish 7:30 PM  + Francis Figiel 

Sat. June 3rd 5:00 PM  21st Birthday of Nulla Kelly, req. Kelly Family 

FIRST SATURDAY  6:00 PM Mass & Devotion to the Blessed Virgin Mary - in Polish 

Sun. June 4th  9:00 AM + John & Emilia Bonsiewich, req. John & Cathleen Bonsiewich 

10:30 AM:  + Aleksandra Gruca, zam. Syn z Rodziną &  Piotr Jandura req. Jandura Family 

                   

  

                                           Remember our parish in your will.       



                  
           Siódma Niedziela Wielkanocna – 28 Maja, 2017 
 
Ostatni Dzień Jezusa na Ziemi i najdłuższa modlitwa (Jan 17:1-26) 

 

Jest to najdłuższa modlitwa Jezusa  w całym NT. Jej celem nie jest danie wzorca modlitwy, jak 

to miało miejsce w przypadku Mat.6:9, ale ukazuje ona przede wszystkim szczególną wieź, jaka 

łączy Jezusa z Ojcem. 

 

Modlitwa Jezusa, którą chcemy rozważyć, dzieli się na 3 części. W pierwszej Jezus modlił się 

krótko za samego siebie i o wypełnienie Bożego planu przez niego. Pozostała część modlitwy to 

modlitwa za uczniów, a następnie za tych, którzy uwierzą w Jezusa dzięki ich wysiłkom. Ale 

zasadniczo modlitwa to jest modlitwą za apostołów.  

 

 „Ojcze, nadeszła godzina ...”  Główny punkt pierwszej części modlitwy Jezusa staje się 

jaśniejszy, gdy odczytamy go w innej kolejności: „Uwielbij syna swego (w.1)”, ażeby, „jak mu 

dałeś władzę nad wszelkim ciałem, aby dał żywot wieczny tym wszystkim, których mu dałeś (w. 

2).” 

 

Ci, którzy mają problemy z osobistą modlitwą mogą zauważyć tu jedną rzecz, która daje nam 

ufność;  (...) „aby poznali ciebie…” – to słowa te zyskują nieco nowe znaczenie, tzn. że główną 

intencją zbawienia jest to, by ludzie zostali wprowadzeni we wspólnotę z Ojcem i Synem.  

 

, Ojcze święty zachowaj w imieniu twoim tych, których mi dałeś, aby byli jedno, jak my”. 

 

Odpowiednikiem słów tej modlitwy z w.11 jest mesjanistyczny Psalm 69: „Niech się nie 

zawiodą z mego powodu Ci, którzy cię oczekują, Boże, Panie Zastępów! Niech przeze mnie nie 

okryją się hańbą Ci, którzy cię szukają, Boże Izraela!” (Ps. 69:7).„ 

 
Taca z ostatniego weekendu: 20/21 Maja : $1,285.00  Peter Pence: $342.00   Dziękujemy za 

hojność!   

 

Druga taca w czerwcu:  3/4 - Na pomoc w Katolickiej Misji w Południowej Ameryce; 10/11 – 

Podatek na Diecezję;  17/18 – Z okazji Dnia Ojca na Wykształcenie Seminarzystów;  24/25 – Na 

utrzymanie budynków parafialnych.  

 

Polska Szkoła  Zajęcia odbywają się w każdą sobotę od 9 rano do 13-tej.  Prosimy o zapisy na 

rok 2017/2018 - (973) 796-6783 lub (212) 380-6714. 

 

   

Hall for Rent/Sala do Wynajecia 

-  Weddings         -                Zabawy 

         -  Parties              -                Uroczystosci 


