
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
 Poniedziałek  23.04 Uroczystość św. Wojciecha  - RELIKWIE 
1800  1) + Anielę (r. śm.), Bolesława, Henryka, Mariana, Janinę Malickich, Danutę, Jana 
Szlufików 
         2)  Msza Święta za Parafię 
1830  + Mariana, Ks. Edwarda, Józefa, Stefana Nowaków i zm. z rodziny Stępniów, Chaba-
sińskich, Białowąsów, Matuszczyków, Teresę Lach z int. Ireny Nowak  
Wtorek  24.04 Dzień Powszedni  
1800  1) + Krzysztofa Lewickiego (8 r.śm.) 
         2) + Mariannę Cudzik z Kołka Róż. św. Katarzyny Labure 
1830  1) + Jerzego Grudnia  
         2) + Mariannę Brzozę z int. syna Zdzisława  
Środa  25.04  Święto św. Marka 
1800   1) + Krystynę Kuta i zm. z rodziny Kutów  
          2) + Edwarda Derenia z int. siostry z mężem  
1830    + Mirosława Cerazego, Genowefę i Henryka Ślusarczyków z int. rodziny  
Czwartek 26.04 Dzień Powszedni 
1800  1) + Andrzeja Ludwinka z int. żony i córki z rodziną  
         2) + Mariannę Brzozę od uczestników pogrzebu  
1830  1) + Adama, Zofię Orlińskich  
         2) + Mariannę Cudzik zam. rodzina Gruszczyńskich  
Piątek 27.04 Dzień Powszedni 
1800  + Tadeusza (17 r. śm.) Genowefę Januszek, Mariannę Kubicką z int. rodziny  
1830 + Franciszkę i Romana i zm. z rodziny Lachów, Mieczysława Wojcieszyńskiego  

Sobota 28.04 Dzień Powszedni 
1800  + Magdalenę, Antoniego Kaczorów i zm. z rodziny Kaczorów z int. Kaczorów   
1830   O Boże bł. w 34 r. ślubu Anny i Zygmunta  
Niedziela  29.04 V Niedziela Wielkanocna 
800    W int. Jakuba w 14 r. urodzin o Boże bł. i opiekę Matki Bożej 
1000  Msza Święta za Parafię 
1200  W 40 r. ślubu Reginy i Stanisława Stachurów z int. dzieci z rodzinami  
1600  W 4 r. święceń kapłańskich Ojca Jakuba z int. rodziców  
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 IV Niedziela Wielkanocna 
22 kwietnia 2018 r. Nr 21 (491) 

 

Słowo Boże na dziś… 
Czytania:  Dz 4, 8-12  
                 1 J 3, 1-2 
Ewangelia: J 10, 11-18 
Jezus powiedział: «Ja jestem 
dobrym pasterzem. Dobry 
pasterz daje życie swoje za 
owce. Najemnik zaś i ten, kto 
nie jest pasterzem, którego 
owce nie są własnością, wi-
dząc nadchodzącego wilka, 
opuszcza owce i ucieka,  
a wilk je porywa i rozprasza; 
najemnik ucieka, dlatego że 
jest najemnikiem i nie zależy 
mu na owcach. Ja jestem 
dobrym pasterzem i znam 
owce moje, a moje Mnie zna-
ją, podobnie jak Mnie zna 
Ojciec, a Ja znam Ojca. Ży-
cie moje oddaję za owce. 
Mam także inne owce, które 
nie są z tej zagrody. I te mu-
szę przyprowadzić, i będą 
słuchać głosu mego, i nasta-
nie jedna owczarnia, jeden 
pasterz. Dlatego miłuje Mnie 
Ojciec, bo Ja życie moje od-

daję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. 
Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego 
Ojca». 
Kazanie espresso… 
„W naszym ludzkim myśleniu dobry pasterz zabija wilki, by ocalić owce i siebie.  
W myśleniu Jezusa nie ma miejsca na zabijanie wrogów. Jest miejsce na poświęcanie sie-
bie dla ratowania innych. 
Za kogo jesteśmy gotowi oddać życie?”                                                           /ks. E. Staniek/ 
 

Módlmy się  
o powołania kapłańskie i zakonne 

 
 

Extra… 
× 22.04 - Dzień Ziemi 
× 23.04 - Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 
× 25.04 - Dzień Sekretarki 
× 26.04 - Światowy Dzień Własności Intelektualnej 
 



 

A w parafii… 
▪ Dziś rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołanie Kapłańskie i Zakonne. Zachęcamy do  
▪ Dziś w naszej parafii po każdej mszy świętej będzie można złożyć ofiarę do puszki na wy-
konanie tablicy pamiątkowej księdzu Janowi Pragnącemu, która ma być umieszczona w na-
szym kościele z okazji pierwszej rocznicy śmierci. Chcemy, by stała się naszym dziękczy-
nieniem za dar Jego posługi dla parafii. 
▪ 28 kwietnia w Sanktuarium w Łagiewnikach odbędzie się beatyfikacja pielęgniarki Hanny 
Chrzanowskiej. Zapraszamy na parafialną pielgrzymkę na tą uroczystość. W drodze po-
wrotnej planowane nawiedzenie Sanktuarium Maryjnego w Czernej. Zapisy w zakrystii. Wy-
jazd w sobotę spod kościoła o godz. 7.00. 
▪ Jutro uroczystość św. Wojciecha, zapraszamy na msze św. z ucałowaniem relikwii. 

W poszukiwaniu… 
-/KK/ Skoro rozpoczynamy cykl naszych pisanych rozmów o wierze 
religi i życiu w poszukiwaniu Boga. Chciałbym zacząć od naszej wiary  
w życiu. Jak mówi Jezus mamy być solą ziemi ale czy ta „sól” w Polsce 
nie utraciła smaku? Czy nie za często nasza wiara kończy się na słowie, 
za którym nie stoi czyn? Na naszych ambonach głosimy by nie być 
światowymi, ale przy tych samych ambonach od wikarego wiejskiej 

parafii po biskupa wielkiej metropolii kłaniamy się w pas przed posłami, 
burmistrzami, wójtami itp. jak się zjawią w kościele, ale dlaczego? Przecież z 
Ewanglicznego punktu widzenia nie są nikim wyjątkowym. Chcieli przyszli na Liturgię 
chwała im za to, ale przecież ich obecność tam nie jest ważniejsza niż obecnośc 
szewca, studenta czy bezdomnego. Czy to nie cecha światowości? Ustawimy ładny 
pusty talerz na wigilię ale broń Panie Boże, żebyśmy zaprosili kogoś kto jest samotny 
i stworzyli klimat spotkania, żeby się gość dobrze czuł. Ewangelia chyba wymaga 
wstania i konfrontacji z rzeczywistosią, często tak zawiłą i wcale nie czarno białą.     
- /DZ/ Przypomina mi się taki rysunek: 24 grudnia, wigilia, gospodarz otwiera drzwi domu,  
a przed nimi bezdomny, który prosi o ciepły posiłek. Zmieszany gospodarz odpowiada, że 
niestety nie, ponieważ wolne miejsce przy stole czeka na niespodziewanego gościa... 
Często jesteśmy otoczeni pięknymi symbolami, które z czasem stają się nic nie znaczące. 
Światowość, w jakimś stopniu jest wpisana w nasze życie. Kard. Wyszyński powiedział, że 
„Człowiek Boży musi chodzić po ziemi, bo przez ziemię idzie się do nieba.” Trudno bujać w 
obłokach i głosić piękne ideologię, a zaniedbywać obowiązki dnia codziennego. Prawda 
płynąca z Ewangelii jest cudowna, jednak nie rzadko ciężko nam ją przełożyć na własne 
życie. Czy witanie w kościele przedstawiciela władz jest czymś złym? Nie sądzę, to w końcu 
osoba wybrana przez lud, aby ich reprezentować. Kulturowo jesteśmy tak ukształtowani, że 
potrzebujemy liderów. Co cesarskie oddajmy Cezarowi. Szanujmy, ale zazrazm nie bądźmy 
bałwochwalcami. A do tego wszystkiego dochodzą także nasze relacje z konkretnymi 
osobami. Naturalne jest to, że niektórzy są nam bliżsi inni może nieznani. Nawet Jezus miał 
przyjaciół. Nie wskrzesił w czasie swego życia wszystkich zmarłych tylko nielicznych: 
Łazarza, córki Jaira… Czy postąpił źle? Chyba nikt z nas tak nie pomyśli. Daję ten przykład, 
by zrozumieć, że nie da się uogólniać ludzkich zachowań. Często są one wynikiem po 
prostu wysokiej kultury osobistej, a to jest chyba dobrą oznaką. Tak mi się wydaje, że łatwo 
nam doszukiwać się jak wiele kapłani popełniają błędów, ale czy sami jesteśmy tacy 
idealni? Ilu bezdomnym uścisnąłem ostatnio dłoń i powiedziałem „dzień dobry”, a może 
kiedy ostatnio powiedziałem bliskiej osobie, że ją kocham. To jest proste przełożenie 
Ewangelii na życie. Ważne, by pamiętać, że Pan posłał Kościół, aby służył. To 
podejmowanie służby w świecie odrywa każdego od światowości i prowadzi do ramion 
Zbawiciela,  który cieszy się, że znalazł zagubioną owcę. Zapytajmy najpierw sami siebie, 
czy chcę, by mi służono, czy może pragnę służyć. Świat jest pełen zagubionych owiec,  
a Kościół to przecież oni, ty, ja…  

Boży człowiek… - św. Fidelis z Sigmaringen (24 kwietnia) 
Marek Roy urodził się w 1578 r. w Sigmaringen (w Szwabii, Niemcy),  
a na chrzcie otrzymał imię Marek. Dzięki protekcji księcia Hohenzoller-
na z Sigmaringen został nadwornym radcą prawnym, ale zdegustowa-
ny obyczajami palestry postanowił wstąpić do wspólnoty kapucynów.  
W 1612 r. przyjął święcenia kapłańskie, a potem przywdział habit, 
otrzymując imię zakonne Fidelis. Prowadził działalność duszpasterską 
wśród protestantów. W 1621 Grzegorz XV powierzył kapucynom orga-
nizację misji w szwajcarskiej Recji, opanowanej przez kalwinizm. Za-
kon skierował tam Fidelisa, który jako prefekt - razem z konfratrami - 
przemierzał całą okolicę, głosząc kazania i tocząc dysputy. Zaniepoko-
jeni fanatycy kalwińscy przygotowali więc zasadzkę: podstępnie zapro-

sili go z kazaniem do kościoła w Seewis, próbowali nakłonić do apostazji, a w końcu zamor-
dowali mieczami i maczugami 24 kwietnia 1622 r. Modlitwa. Panie Boże przez wstawiennic-
two św. Fidelisa prosimy Cię daj nam odwagę, by głosić Twe imię po świecie. 

Tu es Petrus... 
260. Bł. Jan XXIII (28.X.1958-3.VI.1963) Angelo Giuseppe Roncalli, ur. 25 listopada 1881 w 
Sotto il Monte w biednej i wielodzietnej rodzinie, w 1904 roku został w Rzymie wyświęcony 
na kapłana. Podczas pierwszej wojny światowej był początkowo sanitariuszem, potem kape-
lanem wojskowym. W 1921 został powołany do pracy w Kongregacji Rozkrzewiania Wiary w 
Rzymie. Wybrany papieżem 28 października 1958 być może w zamierzeniu kardynałów ja-
ko „papież przejściowy” w wieku 77. Jednak jego pontyfikat otworzył przed Kościołem nowe 
i ważne drogi w przyszłość. Na początku papieskiego usługiwania wyznaczył sobie trzy za-
dania: odbycie synodu dla miasta Rzymu, poprzez który zamierzał nadać nowe impulsy 
duszpasterstwu i życiu w wierze; drugim zadaniem było zreformowanie kodeksu prawa ka-
nonicznego, trzecim zadaniem było zwołanie II Powszechnego Soboru Watykańskiego. W 
związku z tym papież wyjaśnił cel tego zgromadzenia: Kościół winien się dostosować do 
wymogów epoki; 14 czerwca użył z kolei, po raz pierwszy, słowa „aggiornamento”, „udzisiej-
szenie Kościoła”. Papież Jan XXIII 25 grudnia 1961 zwołał sobór na rok 1962. Dla upamięt-
nienia setnej rocznicy śmierci Jana Vianney, proboszcza z Ars, napisał drugą encyklikę, któ-
ra była poświęcona trosce o stan kapłański. Również pobożność i głęboka religijność papie-
ża charakteryzowały się tradycjonalizmem, tak jak świadczą o tym zarówno jego „Dziennik 
duchowy”, jak i jego „Duchowy testament”. W drugi dzień Zielonych Świąt, 3 czerwca 1963, 
papież umarł. Określenia, jakie mu nadano: „Jan Dobry, Dobry Papież Jan”, wyrażają nie 
tylko istotę jego charakteru i działania, ale i sympatię, jaką się cieszył ze strony wszystkich.  

Zamyśl się… 
„Odwaga to przekraczanie granic, 
które często sami sobie zbudowa-
liśmy".                /Marek Kamiński/ 

Uśmiech 
Panie prezesie zima przyszła. - Nie mam czasu, po-
wiedz jej żeby przyszła jutro. A najlepiej niech zadzwoni 
to umówimy się na konkretną godzinę. 

Coś dla ducha… 
„Błogosławieństwo cierpienia” 

„Świat ma obsesję unikania każdej formy bólu i cierpienia. Kiedy zaczyna się boleć głowa, 
już bierzesz tabletkę. Cierpienie nie zawsze jest złe. Czasami jest narzędziem uczynienia  
z ciebie człowieka z charakterem. Trudności i cierpienia mogą nieść najbogatsze błogosła-
wieństwo. I to nie dlatego, że jestem okrutny. Myślę o ważniejszych sprawach niż tylko twoja 
wygoda. Operacja medyczna niesie ból, lecz dla własnego dobra jej nie unikasz. Kiedy na 
swojej drodze napotkasz ból czy cierpienie, zamiast desperacko próbować go uniknąć, po-
módl się w tej sprawie. Użyj tej trudnej sytuacji do udoskonalenia siebie, przyjmij ją. Później 
zobaczysz, co znaczy być człowiekiem z charakterem, udoskonalonym przez ból życia,  
a nie unikającym go.”                                                                                      /Andy Cloninger/ 

 


