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doœwiadczymy cudu obecnoœci Jezusa, wówczas 
to doœwiadczenie wiary mo¿e nadaæ nowy sens 
ca³emu naszemu ¿yciu. 

„Pan jest Pasterzem moim, nie brak mi 
niczego... Chocia¿bym chodzi³ ciemn¹ dolin¹, z³a 
siê nie ulêknê, bo Ty jesteœ ze mn¹...” (Ps. 23). 

                      Ks. Dariusz

Kochani !
Ka¿dy dzieñ przynosi ze sob¹ trudne chwile; niektóre trudnoœci s¹ 

wielkie i d³ugotrwa³e, inne ma³e i okazjonalne. Niektóre mo¿na 
przewidzieæ, inne s¹ zupe³nie nieoczekiwane. Ale jednego mo¿emy 
byæ pewni - takie chwile bêd¹ nam towarzyszyæ do koñca naszego 
¿ycia. Czasem sami próbujemy poradziæ sobie z naszymi 
problemami, bez zwracania siê o pomoc do Jezusa. Innym razem 
chcemy, aby Jezus je za wszelk¹ cenê od nas odsun¹³. Tymczasem 
sekret przemienienia trudnych chwil w czas ³aski polega na 
zwróceniu siê do Jezusa z proœb¹, aby by³ w takich momentach z 
nami. Je¿eli prze¿ywaj¹c ¿yciowe burze ujrzymy Jezusa i zaprosimy 
Go do naszych serc, to mo¿emy byæ pewni, ¿e dotrzemy tam, dok¹d 
powinniœmy dotrzeæ. Jezus wykorzystuje ka¿d¹ okazjê, by pe³niej 
zjednoczyæ nas ze sob¹. Kiedy podczas jakiejœ ¿yciowej burzy 

Tam, gdzie Ty jesteœ
budzi siê ¿ycie.
Tam gdzie przechodzisz
rozkwita pustynia.
Tam gdzie Ty spojrzysz
niebo siê przejaœnia, 
a w g³êbi serc naszych
rodzi siê pokój.  

                   (Gen Rosso)
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*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
DOBRY PASTERZ

O œw.  Anton im z  Padwy t radyc ja  
franciszkañska mówi, ¿e by³ kap³anem "wed³ug 
serca Bo¿ego". By³ dobrym ksiêdzem i dobrym 
cz³owiekiem, za co ludzie po dziœ dzieñ czcz¹ go 
i wspominaj¹. Oczywiœcie, œwiêtych i dobrych 
kap³anów w dziejach Koœcio³a katolickiego by³o 
wielu. Tak¿e i dzisiaj mo¿emy ich spotkaæ. 

         (przedruk  za  „Dzieñ Pañski”)

*   *   *   *   *
W TYM TYGODNIU PATRONUJ¥ NAM:

• we wtorek, 1 maja – œwiêty Józef Rzemieœlnik, patron pracuj¹cych. Módlmy siê 
w ten dzieñ za jego poœrednictwem, aby ka¿da praca by³a drog¹ prowadz¹c¹ 
do œwiêtoœci i spe³nieniem powo³ania;

• w œrodê, 2 maja – œwiêty Atanazy, biskup Aleksandrii na prze³omie III i IV wieku, 
wybitny nauczyciel wiary;

• w pi¹tek, 4 maja – œwiêty Florian, mêczennik z pocz¹tku IV wieku. Jest 
patronem stra¿aków, hutników, Krakowa i archidiecezji katowickiej.

Ewangelia wg Œw. Jana (10,11-18) 

Jezus powiedzia³: Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ¿ycie swoje 
za owce. Najemnik zaœ i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie s¹ 
w³asnoœci¹, widz¹c nadchodz¹cego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je 
porywa i rozprasza; /najemnik ucieka/ dlatego, ¿e jest najemnikiem i nie zale¿y mu 
na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znaj¹, 
podobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. ¯ycie moje oddajê za owce. Mam 
tak¿e inne owce, które nie s¹ z tej owczarni. I te muszê przyprowadziæ i bêd¹ 
s³uchaæ g³osu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego mi³uje 
Mnie Ojciec, bo Ja ¿ycie moje oddajê, aby je /potem/ znów odzyskaæ. Nikt Mi go 
nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddajê. Mam moc je oddaæ i mam moc je znów 
odzyskaæ. Taki nakaz otrzyma³em od mojego Ojca.

Ale nie da siê zaprzeczyæ, ¿e w³aœnie dzisiaj odczuwamy wielk¹ potrzebê dobrych 
pasterzy. Mo¿e dlatego, ¿e spotykamy zbyt du¿o samozwañczych autorytetów, 
ró¿nych guru, którzy wdzieraj¹ siê do Chrystusowej owczarni jak wilki, by 
nastêpnie porzuciæ zranione owce. Prawdziwie dobrym pasterzem by³ Jezus 
Chrystus. Sam przecie¿ o sobie powiedzia³: "Ja jestem dobrym pasterzem" 
(J 10, 11). Co jest miar¹ tej dobroci? OdpowiedŸ znajduje siê ju¿ w nastêpnym 
zdaniu: "Dobry pasterz daje ¿ycie swoje za owce" (J 10, 11). Dobry pasterz jest 
zdolny do poœwiêcenia i bezinteresownoœci. Zdarzaj¹ siê sytuacje, kiedy to 
poœwiêcenie mo¿e wymagaæ heroicznej decyzji, jak w przypadku 
œw. Maksymiliana Marii Kolbego, który odda³ swoje ¿ycie za wspó³wiêŸnia. Nasze 
czasy mo¿e nie wymagaj¹ takiego heroizmu, ale wymagaj¹, by pasterz mia³ serce 
podobne do Serca Jezusa Dobrego Pasterza.
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SAKRAMENT BIERZMOWANIA 
W najbli¿sz¹ sobotê (5 maja) na Mszy Œwiêtej o godz. 18  grupa m³odzie¿y 

z naszej parafii przyjmie z r¹k Ks. Biskupa Janusza Stepnowskiego sakrament 
bierzmowania.

Bierzmowanie jest to bardzo wa¿ny sakrament, choæ czêsto niedoceniany,  
traktowany bardziej jak obowi¹zek ni¿ wielki przywilej i dar. Jest to sakrament, 
który nas umacnia, obdarza darami Ducha Œwiêtego i usposabia do dawania 
œwiadectwa o swojej wierze. Wielu z nas ju¿ by³o u bierzmowania, ale niewielu 
pamiêta, do czego siê zobowi¹za³o przyjmuj¹c ten sakrament: œwiadczyæ o swojej 
wierze, mê¿nie j¹ wyznawaæ i wed³ug niej ¿yæ. 

Kochani !
Proszê Was o modlitwê w intencji tych m³odych, którzy przyjm¹ bierzmowanie.
Niech bêd¹ silni wiar¹, mocni nadziej¹, a swoim m³odzieñczym entuzjazmem 

niech daj¹ œwiadectwo, ¿e Bóg jest ich PRAWDZIW¥ RADOŒCI¥, niech  
dokonuj¹ m¹drych wyborów i zawsze daj¹ œwiadectwo prawdziwie 
chrzeœcijañskiego ¿ycia.

Wasz proboszcz

*   *   *   *   *
HUMOR:

     o w³aœciwej kolejnoœci 
Na katechezie ksi¹dz pyta dzieci: 
- Jaki jest pierwszy sakrament? 
- Ma³¿eñstwo - odpowiada dziewczynka 
- A w³aœnie, ¿e nie, bo chrzest - odpowiada kap³an 
- O nie, proszê ksiêdza - protestuje uczennica - Ja pochodzê z porz¹dnej rodziny, u nas 
najpierw jest ma³¿eñstwo, a dopiero potem chrzest!

     o ¿yciu Ewangeli¹ 
Ch³opak wróci³ z rekolekcji oazowych.
- Mamo, od dzisiaj ¿yjemy wed³ug Ewangelii - oznajmi³ od progu.
Matka pomyœla³a, pokiwa³a g³ow¹ i nazajutrz skoro œwit wkroczy³a do pokoju m³odziana.
- Synu, mówiê ci, wstañ! - zagrzmia³a mu nad uchem. 
Syn otworzy³ jedno oko i wymamrota³:
- Niewiasto, nie nadesz³a jeszcze moja godzina. 

00

"Sens istnienia”
  Duch Œwiêty oœwieca
  serce,
  by bi³o gorêcej
  dla Boga i ludzi.
     Warto dla innych
     siê trudziæ ...
     Dawaæ radoœæ w codziennoœci,
     w s³owach i uczynkach mi³oœci.

  Patrzeæ na Pana Boga,
  na Jego piêkne dary
  i mi³osierdzie bez miary...
      Widzieæ sens istnienia,
      wœród Bo¿ego stworzenia,
      dla Wszystkich.

Marianna Jankowska (£om¿a, 22.04.2012r.)

*   *   *   *   *
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Porz¹dek nabo¿eñstw w naszym koœciele
00 00 00 00 00 00

Msze œwiête: w niedziele: 7 , 9 , 11 , 13 , 16 (na Cmentarzu), 18
00 00

w dni powszednie: 7 , 18
Inne nabo¿eñstwa:
sModlitwa Ró¿añcowa z Koronk¹ do Mi³osierdzia Bo¿ego ka¿dego 

00dnia o godz. 17
sAdoracja wynagradzaj¹co-pokutna ku czci Najœwiêtszego Serca Pana 

00Jezusa w ka¿d¹ niedzielê po mszy œw. 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 
sWspólnota Odnowy w Duchu œwiêtym zaprasza na spotkania modlitewne 

00w ka¿dy poniedzia³ek po Mszy œw. 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   

Og³oszenia DUSZPASTERSKIE

00

00 00 00 00 00

*   *   *   *   *

1. Koœció³ prze¿ywa dziœ niedzielê Dobrego Pasterza. W Ewangelii Chrystus mówi³ 
najpierw o tym, ¿e dobry pasterz, gdy zajdzie potrzeba, oddaje ¿ycie za swoje owce i czyni 
to dobrowolnie. Stwierdzi³ te¿, ¿e tym dobrym pasterzem jest w³aœnie On. Nic dziwnego, 
¿e dzieñ dzisiejszy poœwiêcony jest modlitwie o powo³ania kap³añskie i zakonne.
2. Proœba o nowe powo³ania przyœwiecaæ bêdzie kolejnym kwartalnym dniom modlitwy, 
które dziœ rozpoczynamy. W³¹czmy siê ca³ym sercem w to wo³anie Koœcio³a, aby Pan 
pos³a³ nowych robotników do swojej winnicy. Zdajemy sobie przecie¿ sprawê z tego, 
¿e istnieje œcis³y zwi¹zek miêdzy kap³añstwem a Eucharysti¹. Jeœli zabraknie kap³anów, 
zabraknie Eucharystii, a jeœli zabraknie Eucharystii, ¿ycie Koœcio³a mo¿e byæ zagro¿one.
3. We wtorek 1 maja rozpoczynamy miesi¹c dedykowany Matce Najœwiêtszej. 
Nabo¿eñstwo majowe z Litani¹ loretañsk¹ codziennie o godzinie 18 . WeŸmy w nich 
udzia³, a tak¿e odmawiajmy tê litaniê indywidualnie lub ze znajomymi i rodzin¹, 
polecaj¹c Matce Najœwiêtszej wszystkie nasze sprawy.
4. W czwartek, 3 maja, uroczystoœæ Najœwiêtszej Maryi Panny Królowej Polski. WeŸmy 
udzia³ w liturgii tej uroczystoœci, dopisuj¹c w ten sposób kolejn¹ kartê mi³oœci naszego 
narodu do Maryi. Msze Œwiête o godzinie 7 , 9 , 11 , 13  i 18
5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesi¹ca – dzieñ, w którym adorujemy 
Najœwiêtszy Sakrament i modlimy siê o powo³ania kap³añskie i zakonne, pierwszy pi¹tek 
– szczególna okazja do pojednania siê z Bogiem, i pierwsza sobota miesi¹ca – dzieñ 
poœwiêcony Niepokalanemu Sercu Maryi.
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