INTENCJE MSZALNE
9.V
1800 W int. Ś.P. Stanisława i Kazimiery MASTALERZÓW
Poniedziałek
1/ W int. Ś.P. Zbigniewa TOKAJA 12 rocz.
2/ WYPOMINKOWA: W int. Ś.P. ks. RYSZRDA
Wtorek
SZMOŁDY Teresy PABISIAK, Ryszarda SZYNCELA,
00
18
10.05
Barbary IDZIKOWSKIEJ, Krzysztofa STELMASIAKA,
Tadeusza PAPRZYCKIEGO, Tadeusza TOKAJA, Sylwii
WÓJCIK
O nawrócenie Rosji, pokój na Ukrainie, Polsce i na świecie, Za
kuszonych myślami samobójczymi, w int. Ojczyzny, za chorych
11.V
z naszej parafii. O ustanie pandemii, , w int. osób sprzątających
Środa
1800
nasz kościół i ich rodzin, w int. kobiet kuszonych myślami o
aborcji.
12.V
1/ W int. Ś.P. Heleny i Józefa c.r. GRZYBÓW i OSIŃSKICH
1800
Czwartek
2/ W int. Ś.P. ks. RYSZRDA SZMOŁDY
O miłosierdzie dla świata i nawrócenie grzeszników, o ustanie
pandemii i za chorych z naszej parafii. Za kuszonych myślami o
apostazji. W int. Pawła o potrzebne łaski, siły fizyczne i
1500 duchowe, W int. katolickiego wychowania dzieci i młodzieży
13.V
oraz w int. małżeństw przeżywających kryzys o odnowienie i
Piątek
umocnienie miłości, W int. Ś.P. Lucjana KOZŁOWSKIEGO w
5 rocz. śm., W int. Łukasza i Magdaleny z okazji 16 rocz. ślubu
00
18
W int. KÓŁ RÓŻAŃCOWYCH naszej parafii
00
17
W int. Ś.P. + Jana DOMASIEWICZA, Antoniny i Wincentego
14.V
Sobota
W int. Ś.P. + Zofii, Tadeusza, Zygmunta TOKARSKICH,
1800
Jadwigi MIEDZIAK, dziadków TOKARSKICH i ZABŁOCKICH
.
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800
930
1130
16

00

1800

W int. Ś.P. + Krystyny CHMIELEWSKIEJ
W int. Ś.P. + Zofii i Stanisława MŁOŹNIAKÓW, dziadków
JASIŃSKICH
W int. Ś.P. + Józefa KĘĆKA w 3 rocz. śm., (Chrzest: Remigiusz Karol)
ZA PARAFIAN W int. Ś.P. + C.R. KUPISZÓW i MARDASÓW, Zofii,
Piotra, Teresy i Eugeniusza w 25 rocz. śm. , Czesława JAROSZA,
Cezarego i Danuty KULISZ
W int. Ś.P. + Jana i Haliny MARCZYŃSKICH, Janiny i Franciszka
ANDZIAKÓW, c.r. MARCZYŃSKICH, ANDZIAKÓW, RYBICKICH
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Ewangelia: J 10, 27-30

Jezus powiedział: „Moje owce słuchają mego głosu, a Ja
znam je. Idą one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą
one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój,
który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich
wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”.
Oto słowo Pańskie

O W C E I D. Ą Z A M N Ą

Czwarta niedziela wielkanocna zwana jest niedzielą Dobrego Pasterza. Odczytujemy
bowiem z Ewangelii Janowej 10 rozdział, mówiący o Jezusie – Dobrym Pasterzu.
Dzisiaj także rozpoczynamy tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. To
oczywiste skojarzenie, potwierdzone tradycją, że Dobrego Pasterza prosimy o
dobrych pasterzy, bo bez ich posługi Kościół nie może się rozwijać i wzrastać. Wszak
źródłem życia Kościoła jest Eucharystia, a tylko przez konsekrowanych kapłanów
może dokonywać się konsekracja chleba i wina. Chrystus powołujący swych
Apostołów dwa tysiące lat temu, a także i dzisiaj, mówi do człowieka: „Pójdź za
Mną”. Istotą powołania jest relacja do Powołującego. Chrystus Pan powołuje
człowieka najpierw do miłości. To ona staje się fundamentem życia każdego
chrześcijanina: kapłana, męża, żony, siostry zakonnej, dziecka, młodzieńca, osoby
samotnej … „Pójdź za Mną” – to zaproszenie w relację miłości. Wchodzimy do
owczarni Dobrego Pasterza przez łaskę Chrztu świętego. Ale trwamy w Jego
owczarni i budujemy wspólnotę wiary i miłości tylko wówczas, gdy „słuchamy Jego

głosu i za Nim idziemy” (por. J 10, 27).
Święty Augustyn wiele lat błądził po
bezdrożach grzechu, by wreszcie usłyszeć
Chrystusowe: „Pójdź za Mną”. Odkrył, że jest
kochany, że Miłosierny wszystko mu
wybaczył i na tę powołującą miłość
Zbawiciela wielkodusznie odpowiedział.
Tak pisze o miłości, czerpiąc
wiedzę ze swoich
doświadczeń: „Nie ma
człowieka, który by nie kochał,
lecz wolno spytać, co kocha?
Nie każe się nam porzucać
miłości, ale wybrać przedmiot
naszej miłości. Lecz cóż
możemy wybrać, jeśli nie
zostaliśmy wybrani? O tym, że
nie miłujemy, jeżeli wpierw nie
zostaliśmy umiłowani, mówi
nam apostoł Jan: „My miłujemy, ponieważ
Bóg sam pierwszy nas umiłował". Spytaj,
skąd bierze się w człowieku miłość do Boga,
a nie znajdziesz innej odpowiedzi niż ta, że
Bóg pierwszy go umiłował. Samego siebie
dał nam Bóg do umiłowania, dał nam także
to, przez co możemy Go miłować. Czym jest
jednak to, przez co Go miłujemy, mówi nam
jasno święty Paweł: „A Miłość Boża jest rozlana w naszych sercach". A kto ją tam rozlał?
Może my sami? O nie! A więc, skąd
pochodzi? „Przez Ducha Świętego, który
został nam dany". Mając więc tę ufność,
miłujmy Boga Jego miłością. Posłuchajmy,
co o tym jeszcze jaśniej mówi Jan Apostoł:
„Bóg jest miłością, kto trwa w miłości, trwa
w Bogu, a Bóg trwa w nim". Nie wystarcza
powiedzieć: „Miłość jest z Boga". Ale kto z
nas ośmieliłby się powiedzieć to, co mówi
Jan: „Bóg jest miłością". Ten, kto tak mówił,
wiedział, co miał w swoim sercu. A więc Bóg
daje się nam całkowicie.

Woła do nas: „Miłujcie Mnie, a będziecie Mnie
posiadali, bo nie możecie Mnie miłować, jeśli
Mnie nie posiadacie". (św. Augustyn, Godz.
Czyt., Wtorek, 3 Tydz. Wielkanocny). Miłość
jednoczy i upodabnia do osoby kochanej.
Chrystus stał się do nas podobny we
wszystkim oprócz grzechu. On, Wielki Pasterz,
stał się bezbronnym Barankiem,
aby być „Bogiem z nami”, aby
doświadczyć naszej doli i
poprowadzić nas na żyzne
pastwiska swojej łaski. Święty
Jan w swej wizji czytanej dzisiaj
w Liturgii Słowa, tak opisuje
rzeczywistość nieba: „Nie będą
już łaknąć ani nie będą już
pragnąć, i nie porazi ich słońce
ani żaden upał, bo paść ich
będzie Baranek, który jest w pośrodku tronu, i
poprowadzi ich do źródeł wód życia i każdą łzę
otrze Bóg z ich oczu” (Ap 13, 16-17). To
ciekawe, że w niebie Dobry Pasterz będzie
używał imienia Baranka. Być może św. Jan
chciał podkreślić tak wielką miłość Pana, która
objawiona na Krzyżu w ofierze Baranka
Bożego, będzie dla nas niewyczerpalnym
źródłem życia i szczęścia. Wtedy ostatecznie
spełnią się słowa Psalmu 23, słowa zbawionej
owieczki Dobrego Pasterza:
Pasterzem moim jest Pan,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach
Prowadzi mnie nad wody,
gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę /…/
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy. Amen
ks. Proboszcz
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Wtem

ujrzałam przy sobie jednego z siedmiu
duchów, tak jak
dawniej rozpromienionego,
w postaci świetlanej; stale go widziałam przy sobie,
kiedy jechałam pociągiem. Widziałam, jak na
każdym z mijanych kościołów stał anioł, jednak w
bledszym świetle od ducha tego, który mi
towarzyszył w podróży. A każdy z duchów, którzy
strzegli świątyń, skłaniał się duchowi temu, który
był przy mnie. Kiedy weszłam do furty
w Warszawie, duch ten znikł; dziękowałam Bogu
za Jego dobroć, że nam daje aniołów za
towarzyszy. Ach, jak mało się nad tym ludzie zastanawiają, że zawsze
mają przy sobie takiego gościa i zarazem świadka wszystkiego.
Grzesznicy, pamiętajcie, że macie świadka czynów swoich. O Jezu mój,
wszelki umysł przechodzi dobroć Twoja, a miłosierdzia Twego nie
wyczerpie nikt. Dla tej duszy zatracenie, która chce się zatracić — bo kto
pragnie zbawienia, dla tego jest morze niewyczerpane miłosierdzia
Pańskiego; skąd małe naczynie pomieści w sobie morze niezgłębione?...

Z OGŁOSZEŃ

➢ Rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.
Każdego dnia prosić będziemy o łaskę dobrych powołań.
➢ We wtorek Msza za zmarłych o godz. 1800. Przed Mszą będą czytane
wypominki.
➢ W czwartek o godz. 1800 Msza św. w int. Ś.P. ks. Ryszarda SZMOŁDY,
byłego proboszcza naszej parafii.
➢ W piątek po Mszy wieczornej procesja fatimska. Modlić się będziemy
o pokój na Ukrainie i na świecie oraz o nawrócenie Rosji. Zapraszam
dzieci komunijne, rocznicowe i kandydatów do Bierzmowania obu grup.
Po procesji spotkanie dla kandydatów do Bierzmowania grupy młodszej.
➢ Za tydzień o godz. 1600 Msza św. dla dzieci rocznicowych. Obecność
obowiązkowa.
➢ Dziękuję za ofiary składane dzisiaj na tacę inwestycyjną. W zeszłym
tygodniu została zamontowana nowa brama i dwie furki w ogrodzeniu
kościoła.
➢ Osoby, które mogłyby poświęcić godzinę adoracji w tym tygodniu
prosimy o zgłaszanie się do zakrystii.
➢ Z naszej wspólnoty parafialnej odeszli do Pana Ś.P. Marek Młoźniak (l.
59) z Zawodnego. Pogrzeb odbył się w piątek. Ś.P. Andrzej Skonecka
(l. 60) z Mirowic. Pogrzeb odbył się wczoraj.
Wieczny
odpoczynek…

