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CZYTANIA LITURGICZNE

CZYTANIE Z DZIEJÓW APOSTOLSKICH
(Dz 2, 14a. 36-41)
Wtedy stanął Piotr razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: Niech więc
cały dom Izraela wie z niewzruszoną pewnością,
że tego Jezusa, którego wyście ukrzyżowali,
uczynił Bóg i Panem, i Mesjaszem. Gdy to
usłyszeli, przejęli się do głębi serca: Cóż mamy
czynić, bracia? - zapytali Piotra i pozostałych
Apostołów. Nawróćcie się - powiedział do nich
Piotr - i niech każdy z was ochrzci się w imię
Jezusa Chrystusa na odpuszczenie grzechów
waszych, a weźmiecie w darze Ducha Świętego.
Bo dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i
dla wszystkich, którzy są daleko, a których powoła Pan Bóg nasz. W wielu też innych słowach
dawał świadectwo i napominał: Ratujcie się
spośród tego przewrotnego pokolenia! Ci więc,
którzy przyjęli jego naukę, zostali ochrzczeni. I

OG£OSZENIA PARAFIALNE

Porz¹dek niedzielnych Mszy œw. w koœciele:
7.00, 8.30, 10.00-dla m³odzie¿y, 11.30-dla dzieci,
13.00, 18.00.
Kancelaria parafialna czynna od poniedzia³ku do
soboty w godzinach: 9.00-11.00 oraz od 16.0018.00. Telefon do kancelarii 789-21-05.
S³uchamy:
RADIO MARYJA na fali 89,1 FM
RADIO ŒWIÊTY JÓZEF na fali 96,5 FM
RADIO WARSZAWA na fali 106,2 FM

Intencje mszalne od 13.04. do 20.04.2008 r.
Niedziela 13.04. – 4 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Helenę Buczek (gr. 13).
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 13).
7:00 + cr. Kalbarczyków i Zduniaków.
8:30 Dz.-bł. w 91 r. urodzin Heleny z prośbą
o zdrowie i bł. Boże dla Jubilatki, jej dzieci,
wnuków i prawnuków.
10:00 Dz.-bł. w 2 r. ślubu Anny i Michała
Semnik.
11:30 Dz.-bł. w 24 r. urodzin Magdaleny i 21
r. urodzin Agnieszki z prośbą o bł. Boże.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Henrykę Nasiłowską (1 r. śm.).
Poniedziałek 14.04.
7:00 + Anielę Bartosiak (14 r. śm.) i Stanisława Bartosiaka.
7:00 + Wiesławę Kusio (2 r. śm.).
7:00 + Helenę Buczek (gr. 14).
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 14).
18:00 + Dz.-bł. w 50 r. urodzin Justyny Rudnickiej z prośbą o bł. Boże.
Wtorek 15.04.
7:00 + Henryka Parzyszka, Juliannę i Franciszka Maśniaków, Stanisława Sochackiego.
7:00 + Zygmunta Staniaka.
7:00 + Helenę Buczek (gr. 15).

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA

13.04.2008

przyłączyło się owego dnia około trzech tysięcy
dusz.
CZYTANIE Z PIERWSZEGO LISTU
ŚWIĘTEGO PIOTRA APOSTOŁA (1 P 2,
20b-25)
To się Bogu podoba, jeżeli dobrze czynicie, a
przetrzymacie cierpienia. Do tego bowiem jesteście powołani. Chrystus przecież również cierpiał za was i zostawił wam wzór, abyście szli za
Nim Jego śladami. On grzechu nie popełnił, a w
Jego ustach nie było podstępu. On, gdy Mu złorzeczono, nie złorzeczył, gdy cierpiał, nie groził,
ale oddawał się Temu, który sądzi sprawiedliwie.
On sam, w swoim ciele poniósł nasze grzechy
na drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami
grzechów, a żyli dla sprawiedliwości - Krwią
Jego zostaliście uzdrowieni. Błądziliście bowiem
jak owce, ale teraz nawróciliście się do Pasterza
i Stróża dusz waszych.
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚWIĘTEGO JANA (J 10, 1-10)
Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera się
inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto
jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec.
Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu;

woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A
kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a
owce postępują za nim, ponieważ głos jego znają.
Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od
niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia
tego, co im mówił. Powtórnie więc powiedział do
nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja
jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede
Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały
ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze
Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie
paszę. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść,
zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby /owce/
miały życie i miały je w obfitości.

7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 15).
7:30 + Aleksandrę Paduszek.
18:00 + Franciszka (4 r. śm.) i Alinę Bartników.
Środa 16.04.
7:00 + Helenę Buczek (gr. 16).
7:00 + Henryka Nowińskiego (42 r. śm.).
7:00 + Janinę i Tadeusza Hoppe.
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 16).
7:30
18:00 Nowenna do MB Nieustającej Pomocy
Dz.-bł. w 18 r. ślubu Krystyny i Pawłą z prośbą o bł. Boże. Zdrowie i opiekę MB dla małżonków i dzieci.
Dz.-bł. w 20 r. ślubu Lilianny i Stanisława z
prośbą o bł. Boże dla jubilatówi ich dzieci.
+ Tadeusza Ornata (36 r. śm.). + Henryka
Dmitruka. + Mieczysława Dzika (8 r. śm.). Janusza, Zofię i Jana Białków. + Henrykę Denka
(7 dzień po śm.).
Czwartek 17.04.
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 17).
7:00 + Helenę Buczek (gr. 17).
7:30 + Eugeniusza i cr. Dębowskich.
7:30 O bł. Boże potrzebne łaski i opiekę MB
dla rodziny Radomskich.
18:00 + Wacława Zawadę (1 r. śm.)
Piątek 18.04.
7:00 + Helenę Buczek (gr. 18).
7:00 + Emanuela Bagińskiego (gr. 18).
7:30 + Maksymiliana Kulenty (13 r. śm.)
7:30 + Szczepana Pawlaka (3 r. śm.).
18:00 + Władysława Balę.
Sobota 19.04.
7:00 + Helenę Buczek (gr. 19).
7:00 + Katarzynę i Stanisława Auguścińskich
i ich rodziców.
7:30 + Emanuela Bagińskiego (gr. 19).
7:30 + Marię i Witolda Gawryjołków i Janinę

Pytel.
16:00 Ślub: Grzegorz – Magdalena
17:00 Ślub: Krzysztof - Ewa
18:00 Dz.-bł. w 20 r. ślubu Teresy i Romana z
prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla małżonków
i córki Julity.
Niedziela 20.04. – 5 Niedziela Wielkanocna
7:00 + Helenę Buczek (gr. 20). / + Emanuela
Bagińskiego (gr. 20).
7:00 + Zofię Ochnio (3 r. śm.) Jana, Wiktorię
i Ryszarda Truskolaskich.
8:30 + Czesława i Andrzeja Brzezińskich, Helenę i Władysława Pol.
10:00 Dz.-bł. w 25 r. ślubu Janusza i Lidii
Krupów.
11:30 + Zofię i Józefa Szostaków oraz Dorotę
Sabat.
13:00 Za Parafian.
18:00 + Helenę i Ignacego Żyłowskich.

Nasza codzienna modlitwa
PN.: Dz 11,1-18; Ps 42,2-3; 43,3-4; J 10,14; J
10,11-18; WT.: Dz 11,19-26; Ps 87,1-7; J 10,27;
J 10,22-30; ŚR.: Dz 12,24-13,5a; Ps 67,2-6.8; J
8,12b; J 12,44-50; CZ.: Dz 13,13-25; Ps 89,2-3.2122.25.27; J 3,15; J 13,16-20; PT.: Dz 13,26-33;
Ps 2,6-11; J 14,6; J 14,1-6; SB.: Dz 13,44-52; Ps
98,1-4; J 6.63b,68b; J 14,7-14.
(Polecamy czytanie z Ewangelii z dnia w czasie
modlitwy codziennej).

Ogłoszenia duszpasterskie 13.04.2008.
IV Niedziela Wielkanocna
wDzisiejszą niedzielę przeżywamy w
Kościele jako Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Rozpoczynają się też
kwartalne dni modlitw o powołania do
służby w Kościele. Ciągle musimy prosić
Jezusa Chrystusa - Dobrego Pasterza, aby
nigdy nie zabrakło nowych pracowników
w Bożej Winnicy. Musimy modlić się o
dobre i liczne powołania kapłańskie i zakonne, o ludzi gotowych pójść przemieniać serca innych, podjąć trudne zadania wobec współczesnego świata. Mając
wśród siebie kapłanów, mamy dostęp do
niewyczerpanych Bożych łask płynących
z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że

tylko dzięki sercom i dłoniom kapłanów
jest możliwe przedłużenie Chrystusowej
zbawczej Ofiary podczas Eucharystii
oraz rozdawanie Bożego miłosierdzia w
sakramencie pokuty.
wWitamy dzisiaj w naszej wspólnocie
parafialnej ks. Grzegorza Mioduchowskiego, który będzie zbierał ofiary na
budowę kościoła w Nadmie.
wDzisiaj po Mszy św. o godz. 11:30
spotkanie dla dzieci i rodziców kl. III
przygotowujących się do rocznicy Komunii Świętej.
wW dzisiejszą niedzielę po Mszy św.
o godz. 18:00 w dolnym kościele młodzież zaprezentuje przedstawienie na
podstawie utworów Jana Pawła II. Jest to
zakończenie w naszej parafii obchodów
trzeciej rocznicy śmierci tego wielkiego
Rodaka. Serdecznie zapraszamy. Bóg
zapłać za ofiary składane przy tej okazji
– będą przeznaczone na oazę wakacyjna.
wPodczas tego tygodnia szczególnie
będziemy prosić o powołania kapłańskie i zakonne z naszej wspólnoty parafialnej. Być może w młodych sercach
naszych parafian daje się dosłyszeć głos
Bożego wołania: „Pójdź za mną”! Drodzy Rodzice i Wychowawcy, pielęgnujmy
te Boże podszepty, wspierajmy je modlitwą, delikatną radą, a nade wszystko nie
stawajmy na przeszkodzie, jeśli syn czy
córka podejmą decyzję o poświęceniu
swego życia dla Boga i bliźnich. Każdy
dar złożony w ręce Boga zostanie wielokrotnie wynagrodzony! Prośmy o pomoc
Tę, która wiernie i do końca trwała przy
Chrystusie i przy rodzącym się Kościele
w dniu Pięćdziesiątnicy. Maryja jest najlepszą Matką wszystkich kapłanów i wychowawczynią powołań kapłańskich.
wW sobotę, 19 kwietnia, pamiętajmy
w naszych osobistych i wspólnotowych
modlitwach o papieżu Benedykcie XVI
w trzecią rocznicę powołania go na
Stolicę Piotrową. Jako następca naszego
umiłowanego Sługi Bożego Jana Pawła
II jest wspaniałym kontynuatorem jego
nauczania w bardzo trudnej współczesności. Chociaż Kościół ma Chrystusowe
zapewnienie, że „bramy piekielne go nie
przemogą”, prośmy Boga, by Benedykt
XVI prowadził bezpiecznie Łódź Piotrową do upragnionego celu w Niebie, o
wszelkie potrzebne dla niego łaski.
wPróba przed I Komunią Świętą: wtorek, 15.04. godz. 19:00 – czwartek,
17.04. godz. 19:00

KOŚCIÓŁ...

Kościół… Czym jest dla mnie? Z pewnością nie instytucją mającą spełniać moje
oczekiwania. A wygląda na to, że wielu dzisiejszym “mądralom” tak by pasowało.
“…ten biskup, a nie tamten…; …zająć
się natychmiast i załatwić tak, bo inaczej
to…; …ten ksiądz to powinien zrobić, bo
inaczej jest…; … itd itp…”. Aż chciałoby się
zaprosić tych wszystkich “reformatorów” na
pustkowie, by nieco ochłonęli…
Przypomina mi się historyjka opowiedziana przez pewnego księdza: Podróżował ów pociągiem. Zająwszy miejsce w
przedziale, jak to w podróży bywa, wdał się
w rozmowę ze współpasażerem. Tamten
kulturalnie zagadnął: ‘Wie ksiądz, ja bardzo
szanuję Kościół, bo sam się z nim utożsamiam. Jedno tylko mi się nie podoba: trzeba
by się pozbyć tych wszystkich, którzy wciąż
robią złą opinię’. Ksiądz się uśmiechnął i
mówi: ‘Znalazł pan świetny sposób na zlikwidowanie Kościoła. Gdyby bowiem wyrzucić z niego wszystkich grzeszników, to
pozostałby pusty’.
Może by więc przestać snuć własne wizje i stawiać żądania. A zacząć naprawianie od siebie. Jeśli się jeszcze jest w Tym
Kościele…
A Kościół… ? Kościół pozostanie Tajemnicą obcowania Boga z ludźmi, w której wciąż
na nowo będzie mógł się odnaleźć każdy.
Odnajduję się w nim od chrztu. I choć nie
wszystko mi się w jego ludzkim obliczu podoba, wiem że to nie tylko mój dom. Bo jest
w nim miejsce i dla św.Pawła i dla Judasza.
Tylko że to drugie pozostaje puste, bo… nie
odpowiadało jego oczekiwaniom. A gdyby
tak chcieć od razu usuwać za przeszłość, to
należałoby wyrzucić też paru świętych. I to
własnie jest Tajemnica Zamieszkania Boga
z człowiekiem w Kościele.
“Z kim mam porównać to pokolenie?
Podobne jest do przebywających na rynku
dzieci, które przymawiają swym rówieśnikom: ‘Przygrywaliśmy wam, a nie tańczyliście. Biadaliśmy, a wyście nie zawodzili’…”
Mm

BY NIE BŁĄDZIĆ
JAK OWCE

Kto nas poprowadzi? Musi się znaleźć
ktoś, czyjego głosu owce posłuchają. Ktoś,
kto będzie znał je po imieniu. Ktoś, kto stanie na ich czele i wyprowadzi w miejsca
bezpieczne. Tak mówił Jezus, wskazując na
siebie. I dobrym pasterzem siebie nazwał,
i bramą owiec. Nie ma Go jednak wśród
nas. Nie ma? A obietnica: „A oto Ja jestem
z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” (Mt 28,20)? Traktujemy tę obietnicę poważnie. On jest z nami. Ale człowiek potrzebuje obecności kogoś realnego
w wymiarze czasu i przestrzeni. I to jest
nasz problem. Nasz — ludzi każdej epoki.
Potrzebujemy wodzów i przewodników. Ileż
razy w historii świata sprawdzały się przestrogi Jezusa przed tymi, co to złodziejami
są i rozbójnikami. Miniony wiek był tragiczny
— świat poszedł za oszustami, którzy zdołali
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omamić całe narody. Jak się więc ratować z
tego przewrotnego pokolenia? Za kim pójść,
by mieć życie i mieć je w obfitości? By nie
błądzić jak owce, lecz nawrócić się do Pasterza i Stróża dusz naszych?
Chrześcijanie mają odpowiedź sprawdzoną od wieków. Wskazując na Jezusa jako
Dobrego Pasterza, duszpasterzami nazywają
tych spośród siebie, którzy w imieniu Jezusa
prowadzą ich drogami Ewangelii. Nikt sam
sobie tej godności przywłaszczyć nie może
(por. Hbr 5,4). Decyduje o niej powaga Kościoła wyrastająca z tradycji apostolskiej. A
duszpasterze, prowadząc lud, pierwsi winni
iść za Jezusem. Czasem są święci, czasem grzeszni. Raz wielcy duchem, innym
razem mali ludzkimi błędami. Ale wciąż
potrzebni. Bez pasterza, choćby lichego,
stado się rozproszy. Bez przywódcy żadna
ludzka społeczność istnieć nie może. W tej
szczególnej społeczności, jaką jest Kościół,
słowo „przywódca” jest jednak nie na miejscu. Dlatego zwykło się mówić właśnie o
duszpasterzach. Iluż wspaniałych, wielkich,
a nawet świętych duszpasterzy Kościół miał
i ma? A jeśli czasem nie dorastają do powierzonej im misji, nie wolno zapomnieć, że
każdy z nich „z ludzi brany, dla ludzi bywa
ustanawiany... Sam podlega słabości. I ze
względu na nią powinien jak za lud, tak i za
samego siebie składać ofiary za grzechy”
(Hbr 5,1—4). Ofiara w istocie jest jedna:
Chrystus poniósł nasze grzechy na drzewo
krzyża i Krwią Jego ran zostaliśmy uzdrowieni.
Ks. Tomasz Horak

PASTERZOWANIE
BARANKA

Przypomina się dowcip o góralu, który
wypasał owce na hali. Podszedł do niego
ciekawski turysta i zaczął wypytywać o
różne szczegóły dotyczące stada owiec: ile
one dziennie robią kilometrów, ile jedzą,
ile dają wełny? Za każdym takim pytaniem
pasterz ów dodawał swoje, jakby pomocnicze: - Białe czy czarne? Turysta więc najpierw pytał o białe, a potem o czarne owce.
Okazało się, że w każdym przypadku odpowiedzi były identyczne. Zniecierpliwiony turysta zapytał więc, dlaczego osobno
mówi o owcach białych i czarnych. - Bo
musi pan wiedzieć, że białe owce są moje.
- A czarne? - Też moje - dopowiedział pasterz.
Taki jest właśnie najgłębszy sens dzisiejszej Ewangelii. Nawet jako ludzie
Kościoła nie potrafimy o sobie mówić inaczej, jak tylko o “białych” i “czarnych”,
o”klerykałach” i “poganach”, w najlepszym
wypadku o “świętych” i “grzesznikach”.
Pewnie są jakieś do tego podstawy. Ale nie
wolno zapominać, że ostatecznie wszyscy
należymy do Chrystusa, że jesteśmy Jego
ludem., “I nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”
- zapewnia Jezus, Dobry Pasterz.
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Ks. Antoni Dunajski

