
 

 
 

 

 

		

 

 Pan Jezus mówi do nas: Ja jestem drzwiami dla owiec. Cóż to 
znaczy? Jak ktoś może być drzwiami? Pan Jezus jest nie tylko naszym 
dobrym Pasterzem. Jest też drzwiami przez które możemy przyjść do Boga 
Ojca. “Nikt nie przychodzi do Ojca, tylko przeze mnie”.  
 Kogoś trzeba uczynić swoim pasterzem, to znaczy na kimś trzeba 
się w życiu oprzeć. Każdy na kimś jest oparty. Niektórzy na sobie, inni na 
mamie czy tacie, inni na kolegach i koleżankach, jeszcze inni na ludziach 
„z telewizji", itd. Warto jednak dobrze zastanowić się na kim się opieram 
w życiu. Czy jest to ktoś mądry? Co już pokazał sobą ten, na kim się 
opieram? 
 Jezus stanął wśród wielu potencjalnych pasterzy. Postanowił 
zmierzyć się z tą wielką konkurencją „pasterzy”, jaka istnieje w świecie. 
Bardzo często, niestety, przegrywa - wielu Go nie wybiera. Czy jednak nie 
jest tak, że ci, u których Jezus przegrał, sami też przegrywają? W każdym 
razie, ci którzy wybiorą Jezusa, na pewno wygrają. Warto wybrać Jezusa. 
On gwarantuje "życie w obfitości", a to oznacza coś więcej niż życie łatwe 
i przyjemne. 
 Tylko przez Pana Jezusa poznajemy Ojca, tylko przez Chrystusa 
możemy przyjść do Boga. Nie ma innej drogi. Tylko ten, kto próbuje wejść 
do Królestwa Bożego przez Jezusa Chrystusa, będzie zbawiony.
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NUMER	36 03-09	MAJA	2020 Bóg powołuje każdego człowieka do świętości. Jest to podstawowe 
powołanie każdego z nas. Świętość polega na wielbieniu imienia Ojca i pełnieniu 
Jego woli, na zjednoczeniu z Bogiem i naśladowaniu Chrystusa. Dróg 
i sposobów prowadzących do świętości jest tyle - ilu jest ludzi. Wszystkie 
wybory, jakich dokonujemy w naszym życiu, powinny przybliżać nas do 
świętości. Odnaleźć swoją drogę, swoje przeznaczenie, odkryć swoje powołanie, 
to recepta na piękne, szczęśliwe życie - życie prowadzące do świętości.  
 Szczególnymi powołaniami na tej drodze są powołania do kapłaństwa 
i życia konsekrowanego. Powołanie do kapłaństwa jest przede wszystkim darem 
Bożej miłości, jest owocem Bożej łaski. Jest to dar Boga dla całej społeczności 
ludu Bożego, dla nas wszystkich. Powołanie jest wielką tajemnicą Boga, który 
wzywa tego, kogo On chce. Dlatego często sami powołani nie potrafią sobie 
odpowiedzieć na pytanie, dlaczego to właśnie oni zostali obdarzeni tym 
szczególnym, tajemniczym darem. Jest to wielka tajemnica miłości Pana Boga 
do człowieka. 
 Człowiek, który usłyszał głos powołującego Pana i wstąpił na drogę 
prowadzącą do kapłaństwa lub życia konsekrowanego, potrzebuje na tej drodze 
wsparcia. Takim wyjątkowym czasem rozeznawania powołania i podejmowania 
decyzji jest czas formacji w seminarium duchownym lub w zgromadzeniu 
zakonnym. Człowiek, który usłyszał głos powołującego Boga i wstąpił do 
seminarium, doświadcza przeżycia formacji, które polega na przebywaniu 
w obecności Boskiego Mistrza i podjęciu decyzji o pozostawieniu wszystkiego, 
aby być całkowicie do Jego dyspozycji. W seminarium kandydat do kapłaństwa 
musi podjąć niemały trud intelektualny (wykłady, lektura, kolokwia, zaliczenia, 
egzaminy) oraz wewnętrzny trud zmagania się z samym sobą o coraz 
wyraźniejszy obraz Jezusa w sobie (codzienna Eucharystia, modlitwa, sakrament 
pojednania, spotkania z ojcami duchownymi). 
 Kościół, poprzez Tydzień Modlitw o Powołania, zaprasza nas, abyśmy 
włączyli się z troską w modlitwę o dzieło powołań oraz o tych, którzy są przez 
Boga Ojca powołani. Zaproszenie to jest skierowane do nas wszystkich. 
Chciejmy - każdy według swoich możliwości - odpowiedzieć na to zaproszenie.

PÓJDŹ	ZA	MNĄ…	
Jak	każdego	roku,	w	Niedzielę	Dobrego	
Pasterza	Kościół	katolicki	rozpoczyna	

Tydzień	Modlitw	o	Powołania.	Szczególnie	
modlimy	się	w	tym	czasie	o	liczne	
powołania	do	kapłaństwa	i	życia	

konsekrowanego.



 	

• W poniedziałek wspomnienie św. Floriana - pamiętajmy w naszych 
modlitwach o strażakach. 

• W piątek Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika.  
Z racji uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych. 

• Troskę o kościół w tym tygodniu powierzamy rodzinom:  
Czylok, Filapek, Kaplita – Łukosz, Wróbel, Wróbel, Zbijowski, Milion, 
Piecha, Baścik, Pikuła, Przybylski z ul. Granicznej. 

• Bardzo serdecznie dziękuję za pomoc w pracach porządkowych 
wykonanych wokół kościoła i na cmentarzu. 

• Dziękuję za wszystkie ofiary składane i wpłacane na konto parafialne. 
Proszę śledzić informacje na stronie oraz w gazetce parafialnej.

INTENCJE	MSZY	ŚWIĘTYCH	NA	TYDZIEŃ		
04.05-10.05	

PONIEDZIAŁEK	4	maja	
18:00  + Elżbieta i  Antonik  Żoczek, córka, 3 synów, 2 zięciów 

WTOREK	5	maja
7:00  + Irena Gabryś 
18:00 + Mieczysław Jarmundowicz, rodzice Katarzyna i Stanisław,   
 bracia

ŚRODA	6	maja
18:00  + Wiktoria i Tadeusz Kuzio, wnuk Jacek

CZWARTEK	7	maja
18:00  + Irena Dziech w 5 rocznicę śmierci, syn Stanisław  
 w 35 rocznicę śmierci

PIĄTEK	8	maja	
18:00  + Stanisław Pala, rodzice, rodzeństwo, Maria i Józef Kominek,   
 zmarli z rodziny

SOBOTA	9	maja
7:00  + Helena Łukowicz, rodzice, brat, szwagier Rudolf,   
 zmarli z rodziny Łukowicz 
17:00 + Daria Szłapa, zmarli z rodzin Szłapa i Zbijowski  

IV	NIEDZIELA	WIELKANOCNA	10	maja	
7:30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże    
 bł. i opiekę Matki Bożej dla Róży św. Jana Sarkandra 
9:30  + Gertruda i Franciszek Szczypka, rodzice, Adela i Dominik   
 Szczypka, Bronisław Kuś 
11:00 + Marianna i Stefan Bogacz, Zygmunt Kabała

OGŁOSZENIA

We Mszy Świętej i nabożeństwach w naszej świątyni może 
uczestniczyć 35 osób - pierwszeństwo mają osoby, które 

zamówiły intencję.  
W świątyni przebywamy z zasłoniętymi ustami i nosem. Zajmujemy 
miejsca zaznaczone kropkami, zachowując bezpieczną odległość.  

Zachęcam do duchowego uczestnictwa w nabożeństwach  
z naszej świątyni.

NABOŻEŃSTWA	MAJOWE
Zachęcamy do udziału  

w nabożeństwach majowych  
W tygodniu będą się odbywać o godz. 17:30,  

w niedzielę o godz. 15:00.


