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Zamyślenia nad Słowem Bożym
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 owczarni. 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 /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.
(J10,11-18)
IV niedziela wielkanocna nosi w roku liturgicznym miano Niedzieli Dobrego Pasterza. Jej celem jest
uświadomienie nam, kim jest dla nas Jezus Chrystus i jaka jest Jego rola. Ilustruje ją najlepiej obraz
pasterza. No, może już dziś mniej to rozumiemy, bo zawód pasterza należy w naszych czasach i naszej
kulturze raczej do rzadkości, ale warto się zastanowić, jakie uniwersalne treści zawiera ta przenośnia.
Najlepiej treści te uwydatniają się w porównaniu ze złym pasterzem – najemnikiem. On pracuje tylko dla
pieniędzy. Owce dla niego się nie liczą, są jedynie okazją do zrobienia interesu. Dlatego też nie zależy mu
na owcach, nie podejmie dla nich żadnego ryzyka, bo nie łączy go z nimi żadna więź, żadna miłość. W
przypadku jakiegoś zagrożenia owce pozostają same i bezbronne. Najemnicy potrafią być bezwzględni i bez
żadnych skrupułów. Potrafią obiecać wszystko, czego tylko ludzi pragną czy pożądają, aby tylko uzyskać
wpływy i władzę. A pęd do podniesienia poziomu życia jest dziś tak silny, że ludzi gotowi są poprzeć i
zaufać każdemu, kto tylko obieca im spełnienie ich pragnień. Otwiera to potężne pole do kłamstwa,
nadużyć, manipulacji, zniewolenia. Najemnik nie ma skrupułów! Przykładów takiego „najemnictwa” życie
niesie nam dziś na pęczki – w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym, pewnie także i kościelnym.
Nie koniecznie zaraz musi się to kojarzyć z jakimiś wielkimi zdradami, aferami czy krwawymi rzeziami
niewinnych ludzi. Najemnictwo polega często nie tyle na robieniu rzeczy jawnie złych, co raczej na
zaniedbywaniu rzeczy dobrych, wskazanych czy wręcz niezbędnych. Po prostu: po co się wysilać i męczyć.
Tak powie każdy, do którego „owce nie należą”, który nie kocha ludzi, dla których pracuje. A więc jednym z
warunków tworzących dobre środowisko dla służby jest „przynależność”, więź z ludźmi powierzonymi
opiece i trosce. Najlepiej widać to w rodzinie: rodzice kochający swe dzieci są dla nich najlepszymi
pasterzami. Nieraz w szkole trafiają się podobni nauczyciele: już nie tylko pracownicy oświaty, ale
autentyczni wychowawcy, żyjący sprawami swych uczniów, swych duchowych dzieci. Widać to także w
naszych parafiach, który ksiądz kocha powierzonych sobie wiernych, a który tylko dla nich pracuje. Pasterz
musi osobiście znać swoje owce, ich potrzeby, możliwości, problemy. Musi także odczuwać miłość i
zaufanie swoich owiec, musi wiedzieć, że i im na nim zależy, że potrzebują jego i jego posługi. Gdy
człowiek nie czuje się potrzebny i kochany, trudno wykrzesać mu z siebie prawdziwy zapał i troskę.
Wydawałoby się, że to może przesadne oczekiwania, że prawdziwy pasterz pracuje bez względu na to, czy
owcom na nim zależy, czy też nie, że prawdziwa służba powinna być wyzuta ze wszelkich śladów
osobistego przywiązania. Owszem, teoretycznie tak. Ale chyba tutaj właśnie przebiega ta delikatna granica
między pasterzem, a najemnikiem. Najemnikowi wystarczy zakres obowiązków, coś w rodzaju „regulaminu

służby wartowniczej”, który ściśle wyznacza, co trzeba robić, a czego nie wolno. Ale pasterzowi to nie
wystarczy: on pyta, co może zrobić i co powinien. A tego żaden regulamin czy przepisy nie określą, bo to
jest sprawa miłości.

Nam na przykład dan jest
Zmartwychwstał!
A tak bardzo staraliśmy się temu przeszkodzić: podjęte zostały wszelkie środki zarówno techniczne jak i
administracyjne. Zabito Go bardzo dokładnie tak jak nakazuje solidna szkoła rzymskich legii: więc najpierw
biczowanie potem wyczerpująca droga z krzyżem przybicie i zawieszenie a gdyby jeszcze tego było mało to
cios włóczni w serce całkowicie rozwiązuje problem. Zastosowano też najlepsze z możliwych środki
administracyjne: opłacony tajny współpracownik (TW.), służby specjalne mające pojmać Go w warunkach
nocnych bez budzenia sensacji, proces w trybie doraźnym z zastosowaniem wszystkich metod perswazji i
naginania prawa, w końcu wyrok i poniżająca egzekucja a jako dodatkowe zabezpieczenie ciężki głaz,
pieczęcie i straże przy grobie. A on nic po prostu zmartwychwstał jakby te wszystkie środki Jego nie
dotyczyły.
Zmartwychwstał jako przykład dla nas:
„Chrystus zmartwychwstan jest,
Nam na przykład dan jest,
Iż mamy zmartwychpowstać,
Z Panem Bogiem królować. Alleluja!”
Powiecie zapewne „to jest Bóg on może” spokojnie ty też możesz może na mniejszą skalę ale też możesz
powrócić do życia powrócić do radości zmienić martwą egzystencję w coś nowego wystarczy tylko chcieć i
wierzyć że można. On zmartwychwstał teraz twoja kolej.

...Królowo Aniołów - módl się za nami
Maryja - Matka Boga, Niepokalana, Królowa Nieba i Ziemi, Królowa Polski i całego świata, Królowa Rodzin, jest także
Królową Aniołów. Za Królową i Panią obrali Ją sobie zarówno prości ludzie, jak i wielcy tego świata. Maryja nie ma
względu na osoby, wstawia się za wszystkimi, którzy uciekają się pod Jej opiekę - tytuł Królowej przyznano Maryi już
na samym początku chrześcijaństwa.
Czym jest Królowanie?
W logice Bożej - Królowanie to służba, to skoncentrowanie się na drugim człowieku. Taka właśnie jest Maryja.
W maju we wszystkich kościołach słychać śpiew Litanii Loretańskiej. Przy krzyżach przydrożnych i kapliczkach
gromadzą się ludzie, by także śpiewać Bożej Matce: ...Chwalcie łąki umajone, góry doliny zielone.... Litania zawiera
wiele imion jakimi nazywamy Matkę Bożą, lub zwracamy się do Niej w różnych chwilach życia. Gdy przeżywamy
radość - Ona jest "Przyczyną naszej radości", gdy zgrzeszymy -"Ucieczką grzeszników" ,kiedy chorujemy - Matka Boża
jest "Uzdrowieniem chorych". Maryja jest "Matką Najmilszą", " Matką Dobrej Rady". W niebie jest "Królową Aniołów,
Proroków, Apostołów," - a na ziemi: "Królową świata".
Matka Boża Królowa Aniołów - tytuł ten przypomina nam, że Maryja jako Matka Boża jest Królową wszystkich
stworzeń, w tym także aniołów. Królowanie Maryi należy do tajemnicy wywyższenia Matki Jezusa. Bóg w swojej
miłości sprawił, że Maryja była i jest najbliżej Serca Jezusa. Jezus jest Panem i Królem wszystkich stworzeń, również i
aniołów, więc nic dziwnego, że Ona Jego Najdroższa Matka jest też Królową.
Kiedy przyglądamy się Maryi, którą nazywamy Królową Aniołów, możemy dostrzec, że tajemnica tego przywileju staje
się dla nas wielkim dobrodziejstwem. Otóż wywyższenie Maryi łączy nas jeszcze ściślej ze światem Aniołów. Mamy z
Aniołami tą samą Królową.
Wezwanie - Królowa Aniołów zostało włączone do Litanii Loretańskiej, aby oddać cześć Maryi jako Królowej Aniołów
i Nieba. Ewangelie wskazują nam na służebne role Aniołów wobec Najświętszej Maryi : - tak jak w scenie
Zwiastowania, gdy Anioł Gabriel zwiastuje Maryi, że stanie się Ona Matką Boga - Człowieka; tak jak przy ukazaniu się
Aniołów pasterzom; czy jak wtedy, gdy Anioł informuje Józefa, że ma uciekać z Bożym Dzieciątkiem do Egiptu, a po
paru latach wzywa do powrotu.

Czy Aniołowie istnieją? i Kim są Aniołowie?
O tym, że Aniołowie istnieją naprawdę, zapewnia nas Sam Bóg na łamach Pisma Świętego. Aniołowie przebywają w
wieczności i w czasie - są także teraz i tutaj, czytają wspólnie z nami ten tekst. To istoty dopuszczone do jedności z
Bogiem w miłości.
Skoro Bóg tak bardzo umiłował nas ludzi, że wysłał na świat Swego Syna - to dlaczego nie miałby wysłać do nas
Swoich Aniołów?
Aniołowie to duchy stworzone przez Boga - samodzielne, rozumne i wolne. Każdy z nich jest jedyny i niepowtarzalny.
Służą Bogu i jako posłańcy przekazują przesłania z nieba na ziemię i z ziemi do nieba. To posłańcy nadziei, to duchy
światłości. W nich odbija się świętość, miłość, mądrość i piękno Boga. Aniołowie stoją blisko Boga, wpatrują się w
Jego oblicze, dobroć, trwają w kontemplacji i oczarowaniu - realizują wszystkie Boże zamysły.
Nie mają dni, ani lat. Są nieśmiertelni. Nagle ukazują się i nagle znikają. Wspólnie tworzą niebieski dwór - Serafini
[płoną chwałą Bożą}, Cherubini [ proszą o dobro dla świata]. Księgi Starego Testamentu użyczają aniołom
symbolicznych imion: Michał - Któż jak Bóg, Gabriel - Bóg jest mocą, Rafał - Bóg uzdrawia. W niebie są też Chóry
Anielskie i Aniołowie Stróżowie - ot całe piękno i mądrość nieba i to wszystko dla nas.
Kim jest Anioł Stróż? Czy my Go potrzebujemy?
Każdy człowiek niezależnie od religii, koloru skóry, wykształcenia
ma swego anioła. Z chwilą przyjścia na świat otrzymujemy anioła jako swego wiernego przyjaciela na stałe, na całe
życie. Bóg stawia nam u boku świętego Anioła Stróża, aby pokazać jak nas kocha i jacy jesteśmy dla Niego ważni:..."
Swoim Aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach"...
Anioł Stróż widzi Boga twarzą w twarz. Odczytuje Jego wolę względem nas. Modli się z nami i za nas. Czuwa,
opiekuje się nami dniem i nocą, w domu i wszędzie gdzie jesteśmy, w każdej chwili naszego życia, chroni, otacza
troskliwą opieką, wpływa na nasze postępowanie. Od Niego pochodzą dobre natchnienia, ostrzeżenia, pomoc i
pociecha. Broni, wspomaga, spieszy z radą i pomocą gdy Go przyzywamy. Anioły mogą być naszymi najlepszymi
przyjaciółmi, ale żeby dostrzec tą przyjaźń potrzebna jest WIARA. Nic bowiem nie bierze się z nikąd i żeby poczuć się
Kochanym, my też musimy KOCHAĆ. Nasza więź z Aniołem Stróżem powinna mieć charakter przyjacielski. Chociaż
Jego obecność jest mniej odczuwalna niż ziemskiego przyjaciela, to skuteczność jest o wiele większa, bo Jego rady
pochodzą od Boga i przenikają głębiej niż głos ludzki. Anioł nas lepiej rozumie, On zawsze nas słyszy i chce nas
słuchać. Czy zatem nie warto mieć takiego Przyjaciela u swego boku?
Anioł Stróż, to często wydarzenia, o których ludzie mówią: "cudowny i dziwny zbieg okoliczności" ... a tym czasem to
nic innego jak interwencja naszego Anioła Stróża.
Pismo Święte otwiera nam oczy na to, że historia człowieka przeniknięta jest obecnością Aniołów. Królowanie Maryi
oznacza, że może Ona posyłać Anioły do naszego życia. Jesteśmy pielgrzymami, którzy na drodze do Ojca napotykają
różne, realne niebezpieczeństwa - potrzebujemy więc pomocy. W naszej wędrówce możemy liczyć na wstawiennictwo
Maryi i opiekę Aniołów. Pamiętajmy, że Oni przyglądają się z góry naszym zmaganiom, że od zawsze są naszymi
przyjaciółmi, a wezwani na pomoc zawsze ją niosą.
Kto jak nie Maryja Królowa Aniołów, a zarazem nasza Matka i Królowa naszych serc skuteczniej może nam pomagać?
Komu bardziej możemy zaufać? Prośmy zatem Królową Aniołów, aby posyłała nam Tych, którzy pomogą nam wyjść
ze ślepych uliczek.
Przylgnijmy całym sercem do kochającego Serca Maryi i często z ufnością wołajmy:
... Królowo Aniołów, która lubisz być tak nazywana - módl się za nami...
IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 29.04.2012R.
1. Dzisiaj czwarta niedziela wielkanocna, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do służby Bożej oraz
kwartalne dni modlitwy w tej intencji.
2. We wtorek 1 maja, wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika- Patrona Ludzi pracy. Rozpoczynamy tradycyjne
nabożeństwa ku czci NMP. W naszej świątyni w tygodniu po Mszy św. wieczornej, natomiast w niedzielę przed
wieczorną Eucharystią. Dzieci przyjdą w następującym porządku: Poniedziałek- kl.0-I, wtorek- kl. II, środa- kl.III-IV,
czwartek- kl.V-VI, piątek- gimnazjum. Zachęcamy do podtrzymania zwyczaju śpiewania Litanii Loretańskiej przy
ozdobionych krzyżach i kapliczkach.
3. W czwartek uroczystość NMP Królowej Polski- Głównej Patronki Naszej Ojczyzny. Msze święte jak w każdą
niedzielę.

4. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca- modlimy się o powołania kapłańskie i zakonne. W I Piątek
wynagradzamy Najświętszemu Sercu Pana Jezusa za grzechy nasze i całego świata. Okazja do spowiedzi codziennie
przed ranną i wieczorną Mszą świętą i w piątek od g.15.00. Również od 15.00 adoracja Najświętszego Sakramentu.
Odwiedziny chorych z Komunią świętą w piątek od g. 8.30. W I sobotę na Mszy św. o g. 7.00 spotyka się na modlitwie
Wspólnota Żywego Różańca.
5. Dziękujemy parafianom z ul. Zwycięstwa i Wielkich Łowów a byli to: , za posprzątanie kościoła i złożenie ofiary. W
przyszłą sobotę o tę posługę prosimy mieszkańcom z ul. Zwycięstwa 184 i 199 oraz ul. Łęgowa
6. Przypominamy i zachęcamy do wyjazdu na Litwę. Są jeszcze wolne miejsca.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty + Władysławę Góralczyk z ul. Zwycięstwa i Annę Karweta
z ul. Celników. Prośmy Boga o niebo dla nich.
INTENCJE MSZALNE 30.04.- 06.05.2012R.
Poniedziałek 30.04.12r.
7.00 + Natalia Radosz- od rodziny Wiechów z Proszowic 18.00 + Bronisława Dyląg- od Dominika i Katarzyny z synami
Wtorek 01.05.12.
7.00 + Grażyna Łukasik- od teścia Antoniego
18.00 + Bronisława i Władysław Jura i ich rodzice
Środa 02.05.12r.
7.00 + Grażyna Łukasik- od Antoniny i Józefa Wilkosz 18.00 + Bronisław Boba i rodzice
Czwartek 03.05.12r.
MATKI BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI
7.00 + Władysław i Stanisław Żurawik- od dzieci 9.00 Z Róży MB Królowej Polski
11.00 + Stanisław Banasik- od Jacka z rodziną
15.00 1) W 80ur. Teresy- od syna Andrzeja z rodziną
2) W 80ur. Eugeniusza Michalskiego o zdrowie i bł. Boże- od syna z rodziną
18.00 + Mieczysław Noszczyński w 10r.śm.- od żony z rodziną
Piątek 04.05.12r.
7.00 + Natalia Radosz- od bratowej Zofii z rodziną z
18.00 1) + Grażyna Łukasik- od Stokłosów z mamą 2) + Mieczysław Tarka, Maria i Hieronim Sojka
Sobota 05.05.12r.
7.00 Z Róży MB Nieustającej Pomocy
18.00 1) + Janina Lipka- od syna Władysława 2) + Konstanty Żurawik, Władysław Sośnierz i rodzice z obu stron
Niedziela 06.05.12r.
7.00 + Bronisława Sojka 1r.śm.
9.00 1) + Danuta Staropilna 1r.śm. i Józef 2) + Tadeusz Helbin i rodzice z obu stron
11.00 + Zdzisław Stefaniak- od pracowników SP nr 7 15.00 Chrzty
18.00 + Anna 5r.śm. i Mieczysław Chrząszcz i rodzice z obu stron
INTENCJE MSZALNE 07.05.- 13.05. 2012R.
Poniedziałek 07.05.12
7.00 + Halina Marszałek 17r.śm.- od syna z rodziną
18.00 1) + Eugeniusz Pluta- od syna Wiesława z rodziną 2) + Zdzisław Stefaniak- od pracowników SP nr 7
Wtorek 08.05.12
7.00 + Stanisław Urbańczyk, Stanisław i Maria Sojka
18.00 1) + Grażyna Łukasik- od chrześniaka Tomasza z żoną 2) + Stanisława i Czesław Paszcza
Środa 09.05.12.
7.00 + Adela i Jacenty Kozioł- od córki z rodziną
18.00 1) W 32ur. Tomasza i w 57 ur. Stanisława 2) + Konstanty i Sabina Banasik i rodzice
Czwartek 10.05.12
7.00 + Natalia Radosz- od siostry Marii z rodziną z Kościelca
18.00 1) O zdrowie i bł. Boże dla Walerii Maca w 80ur.- od rodziny 2) + Paweł Klimczak- od żony i dzieci z rodzinami
Piątek 11.05.12
7.00 + Grażyna Łukasik- od sąs. Pacutów, Misiów i Sojków
18.00 1) + Stanisław i Stefania Hezner, s. Stefan 2) + Zdzisław Stefaniak- od pracowników SP nr 7
Sobota 12.05.12
7.00 1) + Marian Rybak 12r.śm. 2) O zdrowie i bł. Boże dla pewnej rodziny
18.00 1) W 80ur. Stanisławy 2) W int. strażaków z r. św. Floriana
Niedziela 13.05.12
7.00 Z Róży św. Michała Archanioła 9.00 + Rudolf i Bronisława Sikora
11.00 Roczki
15.00 1) + Stanisława Braska 1r.śm. 2) O zdrowie i łaski dla Dariusza
18.00 1) Dziękczynna w 90ur. Władysławy 2) Z Róży MB Różańcowej

