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Refleksja 

Czwarta Niedziela Wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. 

Rozpoczyna ona tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne. Jezus, Syn Boży, 

przedstawia się jako Dobry Pasterz, który troszczył się o swoją owczarnię. Posiada On 

władzę od Ojca, z którym stanowi jedność. Jezus odrzuca posłannictwo polityczne  

i ogłasza królestwo Bożego oparte o przykazanie miłości, którego granicę stanowi 

wiara w Niego. Natomiast do swojego królestwa zaprasza każdego, kto pragnie 

wypełniać wolę Ojca wyrażoną w ewangelicznej nauce. 

Misję Dobrego Pasterza mają kontynuować na ziemi wyświęceni kapłani. Istnieje 

kapłaństwo powszechne, w którym otrzymują udział wszyscy ochrzczeni,  

i kapłaństwo urzędowe, zwane też służebnym, które jest przekazywane przez 

sakrament święceń. Kapłaństwo powszechne uzdalnia i zobowiązuje wiernych do 

udziału w kulcie Bożym. Kapłaństwo urzędowe udziela natomiast świętej władzy, 

mocą której kapłani służą ludowi Bożemu przez nauczanie, sprawowanie kultu 

Bożego i duszpasterstwo. Kapłaństwo zostało ustanowione dla ludzi, którzy 

potrzebują zbawienia. 

Bóg sam wybiera człowieka, a „odpowiedzieć na powołanie znaczy pozwolić 

wprowadzić się na drogę wiodącą do Chrystusa” – zauważa papież Franciszek. 

Kapłaństwo nie opiera się na naturalnych zaletach lub osobistych osiągnięciach 

któregokolwiek z powołanych. To przede wszystkim życie eucharystyczne. Pismo 

Święte mówi otwarcie o ociężałości Dwunastu, o ich chwiejności i niewierności. Ich 

powołanie pochodziło wyłącznie z wolnego wyboru Jezusa. Jako reprezentanci Jezusa 

kapłani wciąż od nowa, sprawując Eucharystię, uobecniają Jego zbawcze wydanie się 

na śmierć. I w ten sposób wypełniają testament Mistrza: „To czyńcie na moją 

pamiątkę”. 

ks. Leszek Smoliński 

Nauczanie papieskie o Eucharystii 

„Każda Msza, choćby prywatnie odprawiana przez kapłana, nie jest jednak prywatną, 

lecz jest czynnością Chrystusa i Kościoła. Składając tę Ofiarę, Kościół uczy się 

składać w niej samego siebie jako ofiarę powszechną i całemu światu na zbawienie 

przydziela jedyną i nieskończoną moc odkupieńczą ofiary Krzyża. Każdą bowiem 

odprawianą Mszę ofiaruje się nie tylko na zbawienie niektórych, lecz również całego 

świata” (św. Paweł VI). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Jezus powiedział: „Ja 

jestem dobrym 

pasterzem. Dobry pasterz 

daje życie swoje za 

owce. Najemnik zaś  

i ten, kto nie jest 

pasterzem, do którego 

owce nie należą, 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 owczarni. I te muszę 

przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. 

Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je 

znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca”. (J 10,11-18) 

Człowiek ukrzyżował Chrystusa - Bóg wskrzesił Go z martwych. Chrystus jest 

kamieniem odrzuconym i wzgardzonym przez budujących - Bóg uczynił Go 

kamieniem węgielnym, najważniejszym w całej Bożej budowli. Świat nienawidzi 

Chrystusa - Bóg sprawił, że nie ma w nikim innym zbawienia. Chrystus jest 

umiłowanym Ojca, umiłowanym nieba. On jest miłującym człowieka dobrym 

pasterzem. W Nim Ojciec obdarzył nas wieczną łaską i wielką miłością - gdy się 

objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go takim, jakim jest. 
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LITURGIA TYGODNIA 

Poniedziałek – 26.04 

7
00

 Za † Irenę Kraj. 

18
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 90. rocznicy urodzin Marii Unsner. 

2) Za †† Ryszarda i Annę Pawliczek, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu 

cierpiące.  

Wtorek – 27.04 

7
00 1) Za †† rodziców Kazimierę i Antoniego, Irenę i Mariana, siostrę Natalię, 

ciocię Mariannę, chrzestną Jadwigę, trzech szwagrów, †† z rodzin Bartkowski, 

Samodurow i Ościłowski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

2) Za † Irenę Kraj. 

18
00 1) Za †† rodziców Anielę i Franciszka Wójcik, siostrę Marię, braci Stefana  

i Władysława.  

2) Za † Henryka Szneider, jego żonę Teresę, †† z pokrewieństwa Szneider, 

Marszałek, Będkowski i Schywalski oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

3) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 25. rocznicy ślubu Anny i Ryszarda oraz 

o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny. 

Środa – 28.04 

7
00

 Za † Irenę Kraj. 

17
00

 1) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 60. rocznicy urodzin Daniela Szmul.  

2) Za † mamę Gertrudę Misz w 30. rocznicę śmierci, † ojca Wojciecha,  

†† teściów Zofię i Wiktora Sapok, †† dwóch szwagrów i dusze w czyśćcu 

cierpiące.   

Czwartek – 29.04; święto św. Katarzyny Sieneńskiej, dziewicy i dra Kościoła, patronki Europy. 

7
00

 Za † Kazimierza Rogowskiego, dwóch braci, ojca, †† Janin, Stanisława  

i Kazimierza Matyjasek oraz dusze w czyśćcu cierpiące.  

18
00 1) Za † Irenę Kraj. 

2) Za †† rodziców Adelajdę i Józefa Parucha, męża Huberta, siostrę Adelajdę, 

†† z pokrewieństwa Parucha i Zurek.  

Piątek – 30.04 

7
00

 Za † Irenę Kraj. 

18
00

 1) Za †† Bernarda i Marcina Mróz, Józefa Mróz, Urszulę, Stefanię i Joachima 

Fleiszer.  

2) Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Kazimierza 

Konwerskiego oraz o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla całej rodziny.  

Sobota – 1.05 

  7
00

 W intencji czcicieli Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.  

18
00

 1)  Do Bożej Opatrzności (…) z okazji 70. rocznicy urodzin Jana.  

2) Za † Irenę Kraj. 

Niedziela – 2.05 – V Wielkanocna. 

7
00

 Za † męża i ojca Franciszka Pelc w 30. dzień po śmierci.  

8
15 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Roberta z okazji 40. rocznicy urodzin, 

jego żony Sabiny oraz dzieci Vanessy i Alexa Nalewaja.  

9
45

 Do Bożej Opatrzności (…) z okazji kolejnej rocznicy ślubu oraz o Boże 

błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny.  

11
15

 Do Bożej Opatrzności (…) w intencji Przemysława Gradek z okazji 

40. rocznicy urodzin.  

16
30 Nabożeństwo Maryjne.   

17
00

 1) Za † Irenę Kraj. 

2) Za † Franciszka Wojtyna w 30. dzień po śmierci i † jego żonę Lottę. 
 

 

 

OGŁOSZENIA 
 

 

 Dziś o godz. 16
30

 zapraszamy na nabożeństwo ku czci św. Marka o dobre 

urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy. 

 Od soboty zapraszamy na Nabożeństwa majowe: w tygodniu o godz. 17
30

,  

a w niedzielę o godz. 16
30

. 

 Próby dla dzieci pierwszokomunijnych będą odbywać się w kościele według 

następującego planu: 

~ Wtorek godz. 16
30

 - kl. 3A SP 4 

~ Środa godz. 16
00

 - kl. 3B SP 4 

~ Czwartek godz. 16
30

 - kl. 3 SP 5 

 W sobotę o godz. 7
00

 Msza św. w intencji czcicieli Niepokalanego Serca 

Najświętszej Maryi Panny. Nie będzie odwiedzin chorych! 

 Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby parafialne,  a w przyszłą 

niedzielę na Seminarium Duchowne i instytucje diecezjalne. Dziś zbiórka na 

remont organów. Ofiary na ten cel można składać do skarbonek znajdujących 

się przy drzwiach. Za złożone ofiary składamy serdeczne Bóg zapłać!  


