
+*+*+* Ogłoszenia duszpasterskie *+*+*+  
1.Bóg zapłać sprzątającym nasz kościół. Na kolejny tydzień troskę o porządek 

i piękno w kościele powierzamy rodzinom: Marii i Stanisława Sęk, Małgorzaty 
i Pawła Demczuk, Jolanty i Zenona Pieczonka. 

2.Bóg zapłać składającym ofiary na cele parafialne. Złożyli je: P. Agnieszka 
i Bogdan Gromadzcy 250 zł, P. Maria Tajchman 300 zł, P. Krystyna Nawojska 
100 zł, P. Józefa Tajchman 120 zł, P. Jolanta Statkiewicz 120 zł. 

3. Msze św. w tygodniu: poniedziałek i czwartek rano o godz. 700, pozostałe dni 
o godz. 1800. W środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1730. 
W tym tygodniu czcimy: we czwartek św. Katarzynę Sieneńską – patronkę Europy.  

4.Zapraszam na I sobotę miesiąca wszystkich członków Róż różańcowych 
i czcicieli Matki Bożej, by wynagrodzić Matce Bożej za zniewagi jakich doznaje 
od ludzi. O godz. 1730 różaniec, zmiana tajemnic różańcowych i Msza św. 
W sobotę również początek nabożeństw majowych.  

5.Przyszła niedziela będzie niedzielą adoracyjną. 
 

INTENCJE MSZALNE W NADCHODZĄCYM TYGODNIU 
(26.IV – 2.V 2021): 

 Msze św. gregoriańskie za Ś.P. Helenę Dec. 
Wieczny odpoczynek racz Jej dać, Panie, 
a światłość wiekuista niechaj Jej świeci! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (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, widząc 
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 znają, podobnie 
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także 
inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą 
słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego 
miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, 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. 
 
SŁOWO OBJAŚNIENIA DO SŁOWA BOŻEGO 
Trzeba być bardzo odważnym, aby powiedzieć o sobie samym, że jest się 
„dobrym”. Któż z nas może powiedzieć o sobie, śmiało i otwarcie, że jest dobrym 
mężem czy dobrym ojcem albo dobrą żoną czy matką dla swoich dzieci? 
Kto z nas może powiedzieć, bez lęku, że ktoś zaprzeczy, że jest dobrym czyli 
uczciwym politykiem, pracownikiem publicznym, nauczycielem itd.? Każda 
forma obecności w życiu społecznym wpisuje się w tę sama kategorię: pasterz 
– najemnik. Kiedy Jezus mówi, że jest „dobrym pasterzem”, to jakby mówił: 
jestem dobrym pracownikiem, dobrym pracodawcą. W praktyce oznacza to, 
że sumiennie, uczciwie, bez ociągania i oszukiwania wykonuje powierzone sobie 
zadania. To nie postawa najemnika, który bierze pieniądze za pracę źle 
wykonaną. Jezus jest dobrym pasterzem dla swoich owiec. W ich gronie 
jesteśmy również my, każdy z nas. Warto zauważyć, że Jezus jest pasterzem 
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Panie Jezu, Dobry Pasterzu dziękuje Ci za dar Twej miłości, 
która każe Ci szukać owce zagubione. Proszę Cię przyjdź Panie 
i odszukaj te owce zagubione w cierniach współczesnego Świata. 
Odszukaj je Panie i weź na ramiona i przyprowadź do Owczarni. 
Niech zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były 
umarłe. Pochyl się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią 
zerwać z grzechem, i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im 
Łaskę powrotu do Ciebie. A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól 
doświadczyć daru Twej Obecności. Dziękuje Ci, Jezu za to, 
że z miłości karmisz głodnych Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą 
miłość która, każe Ci szukać tych, co od Ciebie odeszli i tych, 
co o Tobie nigdy nie słyszeli. Wezwij Panie robotników na żniwo. 
Daj nam ludzi gorliwych i świętych dla służby ratowania dusz. 
Obdarz ich żarliwą miłością i duchem ofiarnym, duchem 
misyjnym, aby odważnie głosili całemu Światu Dobrą Nowinę 
o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste Pasterzu za Twą 
miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze. Amen 

 „Ja jestem 
dobrym 
pasterzem 

i znam owce 
moje, a moje 

Mnie znają…” 


