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Œwiêty Aniele Stró¿u!
Czuwaj nade mn¹,
a¿ doprowadzisz mnie przed oblicze
Ojca Niebieskiego. Amen.
Ludzie zamo¿ni czasami wynajmuj¹ sobie ochronê. Niektórzy z nich s¹dz¹,
¿e jest to konieczne ze wzglêdu na ich bezpieczeñstwo, inni uwa¿aj¹, ¿e s¹
na tyle wa¿ni, ¿e taka ochrona im siê nale¿y. Niezale¿nie od tego kim jesteœmy
i jaki jest stan naszych finansów Bóg zapewnia ka¿demu z nas ochronê Anio³a
Stró¿a – i to ca³kowicie za darmo! Ten dar pokazuje nam jak bardzo Bogu
zale¿y na naszym dobru i bezpieczeñstwie duchowym.
Anio³owie Stró¿owie wynosz¹ nas ponad drogi tego œwiata, ¿ebyœmy mogli
zobaczyæ drogi Bo¿e. Trzymaj¹ nas za rêkê, abyœmy nie zagubili siê w tym
œwiecie. Prawda ta znajduje swoje potwierdzenie w Piœmie Œwiêtym: „Swoim
anio³om da³ rozkaz o tobie, aby ciê strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rêkach bêd¹ ciê nosili, abyœ nie urazi³ swojej stopy o kamieñ.”(Ps.91,11-12)
Koœció³ od pocz¹tku wierzy³, ¿e ka¿de z dzieci Bo¿ych otoczone jest opiek¹
Anio³a Stró¿a: „Ka¿dy wierny ma u swego boku anio³a jako opiekuna i stró¿a,
by prowadzi³ go do ¿ycia”(KKK,336). Prawda ta, ¿e ka¿dy z nas ma
przeznaczonego dla siebie anio³a – potê¿n¹, nieœmierteln¹ duchowa istotê –
który nas prowadzi i strze¿e jest dowodem wielkiej godnoœci cz³owieka.
Pokazuje kim jesteœ my w oczach Boga, jak bardzo Ojciec niebieski mi³uje
i ceni sobie ka¿dego z nas.
Anio³owie istniej¹ naprawdê. S¹ zaanga¿owani w dzieje œwiata, dzieje
Koœcio³a, a tak¿e w nasz¹ w³asn¹ historiê. Jeœli wyostrzymy nasze zmys³y
duchowe, bêdziemy w stanie odkryæ, jak wiele im
zawdziêczamy – jak gorliwie przygotowuj¹ nas
na spotkanie z Jezusem i umacniaj¹ do s³u¿enia Jemu w
Koœciele. Bóg objawi³ nam, ¿e pos³a³ swoich anio³ów, aby
nas strzegli, prowadzili i dawali dobre natchnienia. B¹dŸ
wiêc otwarty na wspó³pracê z twoim Anio³em Stró¿em,
który pragnie podnieœæ twoje serce ku niebu. Pozwól mu
siê poprowadziæ i codziennie przybli¿aæ do Jezusa.
ks. Dariusz
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Ewangelia wg Œw. Jana (10,27-30)
Moje owce s³uchaj¹ mego g³osu, a Ja znam je. Id¹ one za Mn¹ i Ja dajê im
¿ycie wieczne. Nie zgin¹ one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej rêki.
Ojciec mój, który Mi je da³, jest wiêkszy od wszystkich. I nikt nie mo¿e ich
wyrwaæ z rêki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteœmy.
* * * * * * * * * * * *
OWOCE ZMARTWYCHWSTANIA
Wêdruj¹c duchowo przez okres wielkanocny,
widzimy jak zmartwychwstanie Chrystusa
przynosi owoce w ¿yciu konkretnych ludzi,
jak zmienia jakoœæ ich ¿ycia, jak przekszta³ca³a
ich wzajemne relacje. To jest odpowiedŸ
na w¹tpliwoœæ, która mo¿e siê rodziæ w sercu
ka¿dego cz³owieka: czy zmartwychwstanie zmieni³o coœ w œwiecie, w ¿yciu ludzi
na ziemi? Jednak dzisiejsza Liturgia S³owa wprowadza jeszcze coœ innego: ten,
kto wierzy w zmartwychwstanie, nie tylko odmienia swoje ¿ycie tu na ziemi, ale
tak¿e mo¿e liczyæ na nieskoñczon¹ perspektywê ¿ycia i szczêœcia wiecznego.
Zyskuje now¹ nadziejê, której nic i nikt nie mo¿e mu odebraæ. Czytania liturgii
wielkanocnej podkreœlaj¹ radoœæ i odwagê tych, którzy uwierzyli i g³osili prawdê
o zmartwychwstaniu. Tak nale¿y rozumieæ niezachwian¹ odwagê Paw³a i Barnaby
po wyrzuceniu ich z miasta, jak równie¿ dzisiejszy apokaliptyczny opis tych, którzy
w niebie stoj¹ przed Barankiem: oni wszyscy, chocia¿ przychodz¹ z wielkiego
ucisku i op³ukiwali swe szaty we krwi Baranka (tzn. walczyli z grzechem,
oczyszczaj¹c siê w sakramencie pokuty), dostêpuj¹ teraz nieskoñczonego
szczêœcia. W ten sam ton uderza dzisiejsza Ewangelia, przytaczaj¹c zapewnienie
Chrystusa, ¿e tych, których On umi³owa³ i wybra³, nikt i nic nie jest w stanie „wyrwaæ
z Jego rêki”. Nabierzmy wiêc odwagi i pewnoœci, ¿e Bóg – poprzez
zmartwychwstanie – zawar³ z nami przymierze, którego nigdy nie cofnie. I ¿adna
si³a nie jest w stanie tego zmieniæ.
(przedruk za „Dzieñ Pañski”)

* * * * *
Czasami myœlimy: «Jesteœmy chrzeœcijanami: zosta³em ochrzczony,
otrzyma³em bierzmowanie, pierwsz¹ Komuniê ... dokumenty mam w porz¹dku».
A teraz mo¿esz spaæ spokojnie, jesteœ chrzeœcijaninem. Ale gdzie jest ta moc
Ducha Œwiêtego, która popycha ciê naprzód?" - powiedzia³ papie¿. Wskaza³,
¿e trzeba byæ wiernym Duchowi Œwiêtemu, aby g³osiæ Jezusa naszym ¿yciem,
œwiadectwem i s³owami. "Kiedy to czynimy, Koœció³ staje siê Koœcio³em-Matk¹,
rodz¹c¹ dzieci, poniewa¿ my, dzieci Koœcio³a, niesiemy to œwiadectwo. Kiedy
jednak tego nie czynimy, Koœció³ staje siê nie matk¹, ale Koœcio³em-niañk¹,
troszcz¹c¹ siê o dziecko, ¿eby je uœpiæ. Jest to Koœció³ w stanie uœpienia.
Pomyœlmy o naszym chrzcie, o naszej odpowiedzialnoœci naszego chrztu" stwierdzi³ Ojciec Œwiêty. (...)
Bycie chrzeœcijaninem nie oznacza zrobienia kariery, ¿eby zostaæ prawnikiem
lub lekarzem chrzeœcijañskim. Bycie chrzeœcijaninem ... jest darem, który pozwala
nam naprzód z moc¹ Ducha Œwiêtego, g³osz¹c Jezusa Chrystusa".
(papie¿ Franciszek podczas Mszy œw. dn. 17.04.2013)
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Wielkie przygotowanie – Ma³y Katechizm...
Ka¿dy, kto chce przygotowaæ siê dobrze do sakramentu pokuty i Pierwszej
Komunii Œwiêtej oraz bierzmowania musi wiele siê nauczyæ, by poznaæ Pana
Jezusa, byæ blisko Niego i poznaæ prawdy wiary.

I Komunia Œwiêta
NARODZINY PANA JEZUSA
W kilka miesiêcy po zwiastowaniu Maryi, cesarz August za¿¹da³
spisu ludnoœci. Maryja i Józef udali siê na spis do Betlejem, poniewa¿
stamt¹d pochodzili. Kiedy przyszli do miasta, nikt nie chcia³ ich
przyj¹æ do mieszkania na nocleg. Wtedy poszli za miasto i schronili
siê w grocie, s³u¿¹cej za stajniê. I tam narodzi³ siê Pan Jezus – Syn
Bo¿y. Nad stajenk¹ rozb³ys³o œwiat³o i ukazali siê anio³owie, którzy
œpiewali: Chwa³a na wysokoœci Bogu, a na ziemi pokój ludziom
dobrej woli. W pobli¿u pasterze paœli trzodê i nagle zobaczyli wielk¹ jasnoœæ
na niebie. Ujrzeli te¿ anio³ów, którzy im powiedzieli:
Oto og³aszamy wam radoœæ wielk¹. Dziœ narodzi³ siê wam Zbawiciel. IdŸcie
i oddajcie mu pok³on. Gdy anio³owie zniknêli, pasterze udali siê do stajenki,
gdzie znaleŸli Dzieciê Jezus, po³o¿one w ¿³obie i oddali mu pok³on oraz z³o¿yli
dary. Na pami¹tkê narodzenia Pana Jezusa, 25 grudnia obchodzimy œwiêto
Bo¿ego Narodzenia.

Sakrament bierzmowania
Kim jest papie¿?
Papie¿ to Biskup Rzymu i nastêpca œw. Piotra, bêd¹cym
trwa³ym i widzialnym Ÿród³em i fundamentem jednoœci
zarówno Kolegium Biskupów, jak i wszystkich wiernych.
Z ustanowienia Bo¿ego cieszy siê najwy¿sz¹, pe³n¹,
bezpoœredni¹ i powszechn¹ w³adz¹. Posiadanie przez
papie¿a najwy¿szej w³adzy w ca³ym koœciele, opiera siê
na podstawowych biblijnych i najstarszych œwiadectwach
tradycji chrzeœcijañskiej.
Jak¹ rolê spe³niaj¹ w Koœciele biskupi?
Biskupi, ustanowieni przez Ducha Œwiêtego, s¹ nastêpcami Aposto³ów; ka¿dy
z nich jest „widzialnym Ÿród³em i fundamentem jednoœci w Koœciele
partykularnym”. Zjednoczeni z papie¿em, wype³niaj¹ w imieniu samego
Chrystusa, Dobrego Pasterza, urz¹d nauczycielski, kap³añski i pasterski.
Co to jest ekumenizm?
Ekumenizm to nurt w chrzeœcijañstwie, a tak¿e zorganizowany ruch d¹¿¹cy
do wzajemnego zrozumienia i œcis³ej wspó³pracy miêdzy poszczególnymi
Koœcio³ami, a w dalszej perspektywie pe³nej jednoœci (doktrynalnej,
sakramentalnej, organizacyjnej).

* * * * *
Wczoraj do ciebie nie nale¿y. Jutro niepewne... Tylko dziœ jest twoje.
papie¿ Jan Pawe³ II
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele

Msze œwiête: w niedziele: 700, 900, 1100, 1300, 1500, 1800;
Inne nabo¿eñstwa:

w dni powszednie: 700 , 1800

s
Modlitwa

Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia
o godz. 1700
s
Adoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹
niedzielê po mszy œw. o godz. 700 prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
s
W ka¿dy wtorek od godz. 1700 Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez
Ruch Rodzin Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci)
co drugi pi¹tek po mszy œw. o godz. 1800. Opiekun Ks. Piotr O.
s
Wspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne
w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. o godz. 1800 w sali na zapleczu koœcio³a.
s
W ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 1600 - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego
Zespo³u Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców
i sponsorów.
s
Ró¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 1700

Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 830 do 1000; pi¹tek i sobota od 1600 do 1800.

* * * * *

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsz¹ niedzielê prze¿ywamy w Koœciele jako Œwiatowy Dzieñ Modlitw o Powo³ania
Kap³añskie i Zakonne. Rozpoczyna siê te¿ Tydzieñ Modlitw o Powo³ania do s³u¿by w Koœciele.
Ci¹gle musimy prosiæ Jezusa Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrak³o nowych
pracowników w Bo¿ej Winnicy. Musimy modliæ siê o dobre i liczne powo³ania kap³añskie
i zakonne, o ludzi gotowych pójœæ przemieniaæ serca innych, podj¹æ trudne zadania wobec
wspó³czesnego œwiata. Maj¹c wœród siebie kap³anów, mamy dostêp do niewyczerpanych Bo¿ych
³ask p³yn¹cych z sakramentów œwiêtych. Pamiêtajmy, ¿e tylko dziêki sercom i d³oniom
kap³anów jest mo¿liwe przed³u¿enie Chrystusowej zbawczej Ofiary podczas Eucharystii oraz
rozdawanie Bo¿ego mi³osierdzia w sakramencie pokuty.
2. Podczas tego tygodnia szczególnie bêdziemy prosiæ o powo³ania kap³añskie i zakonne z naszej
wspólnoty parafialnej. Byæ mo¿e w m³odych sercach naszych parafian daje siê s³yszeæ g³os
Bo¿ego wo³ania: „PójdŸ za mn¹”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielêgnujmy te Bo¿e podszepty,
wspierajmy je modlitw¹, delikatn¹ rad¹, a nade wszystko nie stawajmy na przeszkodzie, jeœli
syn czy córka podejm¹ decyzjê o poœwiêceniu ¿ycia dla Boga i bliŸnich. Ka¿dy dar z³o¿ony w rêce
Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Proœmy o pomoc Tê, która wiernie i do koñca trwa³a
przy Chrystusie i przy rodz¹cym siê Koœciele w dniu Piêædziesi¹tnicy. Maryja jest najlepsz¹
Matk¹ wszystkich kap³anów i wychowawczyni¹ powo³añ kap³añskich.
3. We wtorek, 23 kwietnia, bêdziemy obchodziæ uroczystoœæ Œwiêtego Wojciecha, biskupa
i mêczennika, patrona Polski. Nasze myœli i serca skierujemy do Gniezna, gdzie znajduj¹ siê
jego relikwie. Bêdziemy dziêkowaæ Bogu za dobro, jakie wyœwiadczy³ nam przez pos³ugê
Œwiêtego Wojciecha na naszej ziemi. Od tysi¹ca lat jesteœmy chrzeœcijanami. Z tej wielkiej ³aski
wyp³ywaj¹ tak¿e zadania, przede wszystkim godnego wype³niania Ewangelii Chrystusowej
w codziennym ¿yciu. Jako spadkobiercy Œwiêtego Wojciecha nie mo¿emy siê jej wstydziæ
i nie mo¿emy spokojnie patrzeæ, kiedy siê j¹ poniewiera.
4. W tym tygodniu, w czwartek, 25 kwietnia, celebrujemy tak¿e œwiêto Marka Ewangelisty.
Wasz Proboszcz
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