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z g³ównych tematów nauczania œw. Paw³a. Pawe³ pragn¹³, 
aby wszyscy ludzie doœwiadczyli ³aski Pana Boga. Pragn¹³, 
abyœmy widzieli, ¿e mo¿emy nabraæ „mocy w ³asce, która jest 
w Jezusie Chrystusie”. Niezale¿nie od tego, kim jesteœmy 
i jak¹ mamy historiê ¿ycia, wszyscy mo¿emy pójœæ 
za przyk³adem Œw. Paw³a. Wszyscy mo¿emy uczyæ siê 
wpatrywaæ w Jezusa i prosiæ Ducha œwiêtego o m¹droœæ, 
zrozumienie i ³askê. Czyni¹c tak, wzbudzimy w sobie 
entuzjazm dla naszej wiary, a w konsekwencji zapragniemy 
oddaæ siê Jezusowi i Jego Koœcio³owi.

         ks. Dariusz

Œw. Pawe³ przewêdrowa³ ca³y cywilizowany œwiat. Prze³amywa³ bariery 
kulturowe. Sta³ siê autorem jednych z najwa¿niejszych tekstów w historii 
ludzkoœci. Za³o¿y³ sieæ wspólnot, które radykalnie zmieni³y oblicze Europy 
i Bliskiego Wschodu. Co wiêcej dokona³ tego wszystkiego nie dysponuj¹c 
samolotem, samochodem, telefonem, internetem, czy telewizj¹. Jego praca 
misyjna przyczyni³a siê w ogromnym stopniu do og³oszenia œwiatu Ewangelii. 

To wszystko siê dzia³o za jego udzia³em, poniewa¿ otrzyma³ potê¿na ³askê 
Bo¿¹. £aska Bo¿a udzielana nam przez Ducha Œwiêtego sta³a siê jednym 

Uroczy maj
zieleni¹ œwiat maluj¹cy.
Uroczy maj
kwieciem drzewa obsypuj¹cy.

Uroczy maj
ze œpiewem s³owika
na s³onecznym niebie.
Z klekotem bocianów
na gniazdach z m³odymi.

Z bia³¹ konwali¹
i ¿ó³tymi kaczeñcami.
Z ¿ó³toz³otymi dywanami mleczy
na ³¹kach, przy drogach.

Z podarkami Pana Boga
przy Twoich nogach... 

Marianna Jankowska (£om¿a, 2 maja 2014 r.)
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Ewangelia wg Œw. Jana (J 10,1-10) 

Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez bramê, ale 
wdziera siê inn¹ drog¹, ten jest z³odziejem i rozbójnikiem. Kto jednak wchodzi przez bramê, 
jest pasterzem owiec. Temu otwiera odŸwierny, a owce s³uchaj¹ jego g³osu; wo³a on swoje 
owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce 
postêpuj¹ za nim, poniewa¿ g³os jego znaj¹. Natomiast za obcym nie pójd¹, lecz bêd¹ 
uciekaæ od niego, bo nie znaj¹ g³osu obcych. Tê przypowieœæ opowiedzia³ im Jezus, lecz 
oni nie pojêli znaczenia tego, co im mówi³. Powtórnie wiêc powiedzia³ do nich Jezus: 
Zaprawdê, zaprawdê, powiadam wam: Ja jestem bram¹ owiec. Wszyscy, którzy przyszli 
przede Mn¹, s¹ z³odziejami i rozbójnikami, a nie pos³ucha³y ich owce. Ja jestem bram¹. 
Je¿eli ktoœ wejdzie przeze Mnie, bêdzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszê. 
Z³odziej przychodzi tylko po to, aby kraœæ, zabijaæ i niszczyæ. Ja przyszed³em po to, 
aby /owce/ mia³y ¿ycie i mia³y je w obfitoœci.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
AUTORYTET NA DZIŒ

Dziœ czêsto narzekamy na brak autorytetów. Ów problem czêsto 
bierze siê st¹d, ¿e w naszych czasach, jak nigdy dot¹d, daje siê 
wprowadziæ w tzw. obieg i rozpowszechniæ wszelkie k³amstwo, dokonaæ 
zgrabnej manipulacji, odebraæ dobre imiê dowolnej osobie albo 
instytucji, zw³aszcza takiej, która ma znaczny wp³yw na otoczenie, 
np. rodzinie, szkole, Koœcio³owi. Odebranie ludziom ich autentycznych 
przewodników i podsuniêcie fa³szywych prowadzi do bezwolnego 

i bezmyœlnego naœladownictwa narzuconych idoli i rzekomych wzorców.
W dzisiejszej Ewangelii Jezus ukazuje siê jako pasterz i przewodnik. Jest pasterzem 

niezmordowanie szukaj¹cym zagubionych owiec, pasterzem gotowym oddaæ ¿ycie w ich obronie, 
pasterzem wskazuj¹cym bezpieczn¹ i zbawienn¹ drogê. Dlatego tym surowiej odnosi siê 
do fa³szywych pasterzy, do fa³szywych idoli, którym nie zale¿y na owcach, którzy sprowadzaj¹ je 
na zgubne drogi. Nazywa ich „z³odziejami i rozbójnikami”.

Naszym przewodnikiem i pasterzem, naszym autorytetem jest Jezus. Wszyscy inni s¹ nimi tylko 
wtedy, jeœli s¹ na s³u¿bie u Jezusa. Jeœli „pójdziemy Jego œladami”, my tak¿e mo¿emy staæ siê 
przewodnikami, pasterzami i autorytetami. „Co wiêc mamy czyniæ?”. Porzuciæ wszelkich idoli 
i rzekome autorytety, a przyj¹æ przyk³ad i nauczanie Jezusa. Niechaj On idzie przed nami, niech mówi 
do nas, niech nami kieruje. Niech tego nie czyni nikt inny, chyba tylko ten, kto w swym ¿yciu idzie 
œladami i za g³osem Jezusa.

                            Przedruk za „Dzieñ Pañski”

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Papieý Franciszek na audiencji ogólnej : 
Duch Úwiæty chce nam doradzaã, ale musimy siæ na Niego otworzyã przez modlitwæ. W trudnych 

chwilach dobrze jest móc liczyæ na radê m¹drej i ¿yczliwej osoby. Nam natomiast doradza sam Bóg poprzez dar 
rady – tak Papie¿ Franciszek wprowadzi³ dziœ wiernych do rozwa¿ania nad kolejnym darem Ducha Œwiêtego. 
Papie¿ zauwa¿y³, ¿e jeœli przyjmujemy do naszego serca Ducha Œwiêtego, uwra¿liwia nas On na swój g³os, 
ukierunkowuje nasze myœli, uczucia i intencje. Zarazem zwraca nasz wzrok na Jezusa, abyœmy widzieli w Nim 
wzór dla naszego postêpowania i relacji z Ojcem. Franciszek zastrzeg³ jednak, ¿e aby przyj¹æ dar rady, trzeba siê 
modliæ. Duch Œwiêty chce nam doradzaæ, my jednak musimy zrobiæ Mu miejsce, w³aœnie przez modlitwê.

„Zawsze powracamy do tego samego, do modlitwy. Ale jest to tak bardzo waýne. Modliã siæ 
pacierzami, których wszyscy nauczyliúmy siæ jako dzieci, ale takýe modliã siæ wùasnymi sùowami, 
prosiã Boga: Panie Boýe, pomóý mi, doradê mi, co teraz powinienem zrobiã? A kiedy siæ modlimy, 
robimy miejsce Duchowi, aby przyszedù i nam pomógù w tej wùaúnie chwili, poradziù nam, co mamy 
zrobiã. Nigdy nie zapominajmy o modlitwie, nigdy! Nikt siæ nie spostrzeýe, kiedy modlimy siæ 
w autobusie czy na ulicy. Módlmy siæ w ciszy, sercem, wykorzystujmy te chwile na modlitwæ. Módlmy 
siæ, aby Duch daù nam ten dar rady. W zaýyùoúci z Bogiem i sùuchajàc Jego Sùowa, stopniowo 
wyzbywamy siæ wùasnej logiki, czæsto zaleýnej od naszych ograniczeñ, uprzedzeñ, ambicji. Uczymy 
siæ natomiast pytaã Pana Boga: a Ty, czego pragniesz? Uczymy siæ prosiã Pana Boga o radæ. W ten 
sposób dojrzewa w nas gùæboka, niemal istotowa harmonia w Duchu i doúwiadczamy, jak bardzo 
prawdziwe sà sùowa Jezusa z Ewangelii Mateusza: «Nie martwcie siæ o to, jak ani co macie mówiã. 
W owej bowiem godzinie bædzie wam poddane, co macie mówiã, gdyý nie wy bædziecie mówili, 
lecz Duch Ojca waszego bædzie mówiù przez was»”.

(7.05.2014)
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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
ÓSME  PRZYKAZANIE  BO¯E
Nie mów fa³szywego œwiadectwa przeciw bliŸniemu swemu.
Prawda jest podstaw¹ wszystkich powi¹zañ miêdzy ludŸmi. Dziêki 

mówieniu prawdy ludzie nabieraj¹ do siebie zaufania, mog¹ ze sob¹ 
wspó³pracowaæ, przyjaŸniæ siê, mog¹ kochaæ jeden drugiego. 
Prawdê mo¿na wypowiedzieæ ustami, gestem, przez telefon, SMS-
em i na jeszcze inne sposoby. Czasem nie wolno wyjawiaæ prawdy i 
nale¿y zachowaæ tajemnicê. Kto mówi inaczej ni¿ myœli ten k³amie. 
Ojcem k³amstwa jest szatan. Pan Bóg w ósmym przykazaniu 
nakazuje mówiæ zawsze prawdê i szanowaæ dobre imiê bliŸniego.

O bliŸnich nale¿y dobrze myœleæ i mówiæ. Grzech obmawiania pope³nia ten, 
kto bez powodu wyjawia wady i b³êdy bliŸniego. Kto rozg³asza zmyœlone b³êdy 
bliŸniego, pope³nia oszczerstwo.

Z wa¿nych przyczyn, aby zapobiec z³ym nastêpstwom, wolno wyjawiæ b³êdy 
bliŸniego, np. przed rodzicami wyjawiæ z³e uczynki czy z³e s³owa ich dzieci.

Sakrament bierzmowania
Wymieniæ i omówiæ sakramenty wg schematu: znak widzialny, 

kiedy Jezus go ustanowi³, ³aski.
1. Chrzest - Polanie g³owy chrzczonego wod¹ i wypowiedzenie s³ów: 

„Ja ciebie chrzczê w imiê Ojca i Syna i Ducha Œwiêtego”.
Jezus po zmartwychwstaniu da³ polecenie uczniom: idŸcie i nauczajcie 

wszystkie narody udzielaj¹c im Chrztu w imiê Ojca i Syna i Ducha 
Œwiêtego.

£aski: Jest bram¹ do innych sakramentów; Uwalnia cz³owieka od 
grzechu pierworodnego (i innych grzechów jeœli chrzest przyjmuje osoba 
doros³a); Ochrzczony otrzymuje ³askê uœwiêcaj¹c¹ i cnoty Bo¿e; 
W³¹cza do Ludu Koœcio³a œwiêtego.

2. Bierzmowanie - Namaszczenie Krzy¿mem i s³owa: „Przyjmij znamiê daru Ducha Œwiêtego”.
Przez ca³e swoje ¿ycie Jezus ukazuje swoj¹ jednoœæ Duchem Œwiêtym. W dzieñ Piêædziesi¹tnicy 

Aposto³owie zostaj¹ umocnieni Duchem Œwiêtym.
£aski: Umocnienie darami Ducha Œwiêtego do mê¿nego wyznawania wiary i do postêpowania 

wed³ug jej zasad.
3. Eucharystia - S³owa konsekracji nad chlebem i winem.
Ustanowiona w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy w Wieczerniku.
£aski: Pog³êbia nasze zjednoczenie Chrystusem i Jego Koœcio³em; Podtrzymuje i odnawia ¿ycie 

³aski otrzymane na Chrzcie i Bierzmowaniu; O¿ywia nasz¹ mi³oœæ do bliŸnich; G³adzi grzechy 
powszednie i zachowuje od przysz³ych grzechów œmiertelnych.

4. Pokuta - Wyznanie wszystkich grzechów kap³anowi w celu otrzymania rozgrzeszenia.
Po Zmartwychwstaniu Pan ustanowi³ ten sakrament gdy wieczorem w dniu paschy ukaza³ siê 

swoim uczniom i rzek³: „WeŸmijcie Ducha Œwiêtego! Którym odpuœcicie grzechy s¹ im odpuszczone, 
a którym zatrzymacie, s¹ im zatrzymane”.

£aski: Pojednanie z Bogiem, a wiêc odpuszczenie grzechów; Pojednanie z Koœcio³em; 
Odzyskanie stanu ³aski; Darowanie kary wiecznej spowodowanej przez grzechy œmiertelne; 
Darowanie czêœciowe kar doczesnych bêd¹cych skutkiem grzechu; Pokój i pogoda sumienia; 
Pociecha duchowa; Wzrost si³ duchowych do walki, jak¹ musi prowadziæ chrzeœcijanin.
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18 .

00 00w dni powszednie: 7 , 18  
Inne nabo¿eñstwa:

00
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy 

00œw. o godz. 7  prowadzona przez Wspólnotê dla Intronizacji NSPJ
00

sW ka¿dy wtorek od godz. 17  Adoracja Najœwiêtszego Sakramentu prowadzona przez Ruch Rodzin 
Nazaretañskich. Spotkania GRUPY MA£¯EÑSKIEJ RRN (Rodziców i Dzieci) co drugi pi¹tek po mszy 

00 00 œw. o godz. 18 . Spotkania doros³ych cz³onków i sympatyków RRN w ka¿d¹ œrodê o godz. 17 na zapleczu.
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy 

00œw. o godz. 18  w sali na zapleczu koœcio³a.
00

sW ka¿dy pierwszy wtorek miesi¹ca o godz. 16  - osoby korzystaj¹ce z pomocy Parafialnego Zespo³u 
Caritas modl¹ siê na Ró¿añcu w intencji wszystkich darczyñców i sponsorów.

00
sRó¿aniec Fatimski 13-go ka¿dego miesi¹ca o godz. 17   

30 00 00 00Kancelaria czynna jest: pon. - czwartek od 8  do 10 ; pi¹tek i sobota od 16  do 18 .
00W ka¿dy pi¹tek od godziny 17  istnieje mo¿liwoœæ skorzystania z bezp³atnej pomocy 

psychologicznej w ramach funkcjonuj¹cej Poradni Rodzinnej przy naszej parafii. 
Zapraszamy ka¿dego, kto jest zaniepokojony swoj¹ sytuacj¹ ma³¿eñsk¹, domow¹ czy 
rodzinn¹. Porad udziela pan psycholog (tel. 602 460 998 lub 86 216 3955).

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE
*   *   *   *   *

1. Dzisiejsza, 4. niedziela Wielkanocy, jest tradycyjnie nazywana Niedziel¹ Dobrego Pasterza 
i – jak mogliœmy to us³yszeæ we wstêpie do Mszy œw. – jest to dzieñ modlitw o powo³ania do s³u¿by 
w Koœciele. Nie bójmy siê modliæ o powo³ania do ¿ycia konsekrowanego, gdy¿ ka¿da osoba poœwiêcona 
Bogu to wielki dar nie tylko dla rodziny, ale tak¿e dla wspólnoty parafialnej, z której dana osoba siê 
wywodzi, i wreszcie dla ca³ego Koœcio³a.

2. W tej intencji w tym miesi¹cu mo¿emy siê modliæ równie¿ podczas nabo¿eñstw majowych, które s¹ 
odprawiane w naszym koœciele codziennie o godz. . Serdecznie zapraszamy nie tylko osoby starsze, 
lecz równie¿ i m³odsze, którym siê czasem mo¿e wydawaæ, ¿e nie maj¹ na to czasu. Ale któ¿ lepiej pomo¿e 
i doradzi, jak nie Ta, która jest kochaj¹c¹ Matk¹, mog¹c¹ wszystkie nasze troski przedstawiæ swojemu 
umi³owanemu Synowi.

3. We wtorek, 13 maja, w liturgii wspominamy Matkê Bo¿¹ Fatimsk¹ oraz 33. rocznicê zamachu 
na papie¿a Jana Paw³a II. Maj¹c przed oczami to wydarzenie z 13 maja 1981 roku, wpatrujmy siê w jego 
œwiête ¿ycie, na jego wzór starajmy siê ¿yæ w pe³nej komunii z Panem Bogiem i ca³kowicie zawierzmy 
Maryi nasze rodziny i nasze osobiste codzienne sprawy.

4. W tym tygodniu jeszcze jedno œwiêto. W œrodê, 14 maja, w liturgii czcimy œwiêtego Macieja Aposto³a, 
wybranego do Grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imiê „Maciej” oznacza „dar Boga”. 
Zwróæmy siê do tego Œwiêtego, aby wspomaga³ nasze wysi³ki codziennego stawania siê darem Boga 
dla braci.

5. Zaœ w pi¹tek, 16 maja, przypada œwiêto kolejnego patrona Polski, œwiêtego Andrzeja Boboli, kap³ana 
i mêczennika. ¯y³ na prze³omie XVI i XVII wieku i zas³yn¹³ jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz 
jezuicki. St¹d zyska³ miano „³owcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 roku zosta³ schwytany przez Kozaków. Mimo 
okrutnych tortur, nie wyrzek³ siê wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajduj¹ siê w koœciele ojców 
jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten œwiêty Patron bêdzie dla nas wzorem 
bezkompromisowoœci wiary i przywi¹zania do Zbawiciela, a zarazem orêdownikiem w trudnym 
budowaniu ³adu i jednoœci w naszej OjczyŸnie i we wspólnocie narodów.

                                                         Wasz Proboszcz
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