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EWANGELIA NA CZWARTY TYDZIE Ń WIELKANOCNY                          J 10,1-10                            
Jezus jest bramą owiec. 

Jezus powiedział: 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. 

 

 

     

Jesteśmy chrześcijanami dojrzałymi. Za takich chcemy też być uważani. Podajemy w 
wątpliwość wypowiedzi autorytatywne, nie przyjmujemy zbyt pochopnie głoszonych 
poglądów. Żądamy przekonywujących argumentów. Takiej postawy nauczyliśmy się w 
szkole Chrystusowej. Jezus przestrzega nas przed tymi, którzy roszczą sobie prawo do 
kierowania nami. Bądź czujny! Badaj ich głos, słowa, podawaną naukę. W sakramencie 
chrztu św. otrzymaliśmy Ducha Świętego – Ducha rozeznania dobrego i złego. Weszliśmy 
do bezpiecznej owczarni Dobrego Pasterza, który umarł za nas i zmartwychwstał. 
Gdziekolwiek rozlegnie się Jego znajomy głos, powinienem się weń uważnie wsłuchać. 
Jeżeli On mnie poprowadzi – „choćby przez ciemną dolinę, zła się nie ulęknę”. Kiedy „Ty 
jesteś ze mną”, mogę iść bezpiecznie. Osiągnę zbawienie 

                                

 

              



              
                                                       OGŁOSZENIA  

1. Zapisuję osoby chętne na rekolekcje, które odbędą się w Ośrodku  
Rekolekcyjnym w Żdżarach w dn. 25 (g. 20.00 rozpoczęcie), 26, 27 (g. 
13.00 zakończenie) kwietnia 2008 r. Koszt 80 zł. 

2. Dzieci które w tym roku przystąpią do I Komunii Św. zapraszam wraz 
z rodzicami na spotkanie w następną niedzielę tj. 20.04.08 po Mszy Św. 
o godz. 9.00. 

3. Ponieważ w najbliższym czasie będą przywiezione do parafii dary 
przypominam kryteria otrzymania takiej formy pomocy . Główne 
powody udzielenia pomocy to: ubóstwo; sieroctwo; bezdomność; 
bezrobocie; niepełnosprawność; długotrwała lub ciężka choroba; 
bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 
gospodarstwa domowego; brak umiejętności w przystosowaniu do 
życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo-wychowawcze; 
trudności w integracji osób, które otrzymały status uchodźcy; 
trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; 
alkoholizm lub narkomania; zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe; 
klęski żywiołowe lub ekologiczne. 

  

 
 

Rys historyczny: Kościół p. w. Wniebowzięcia N. M. P. i św. Michała Archanioła, par. 
erygowana w 1111 r. Tradycja erekcję pierwotnego kościoła i parafii przypisuje 
Bolesławowi Krzywoustemu w 1111 r. Drugi kościół, prawdopodobnie z fundacji 
któregoś ze starostów rawskich powstał w 1598 r. Obecny kościół został zbudowany w 
stylu neobarokowym w latach 1914 — 1920 według projektu architekta Józefa 
Dziekońskiego przy współudziale inż. Zdzisława Mączeńskiego. Konsekracji nowej 
świątyni dokonał biskup Stanisław Gall 35 maja 1922 r. Od 1992 roku parafia posiada 
kaplicę dojazdową w Glinniku Nowym. 
 

☺☺☺ 
 

Turysta spotyka bacę i pyta: 
- Baco, mogę przejść przez waszą łąkę? Chce zdążyć na pociąg o 10:40. 
- Idźcie, idźcie, a jak spotkacie mojego psa, to i na ten o 9:15 zdążycie! 
 
- Baco, macie takiego małego pieska i wieszacie na furtce napis:"Uwaga pies!"? 
- A bo mi go już 3 razy zdeptali 

 

 



 
 

INTENCJE 
 

                                                 PONIEDZIAŁEK  14. 04. 2008. 
 
18.00 Za +Janinę Andrzejewską /int. od członkiń Żywego Różańca ze Stanisławowa i  
 Tedodozjowa/. 
                                                       WTOREK 15. 04. 2008 
 
18.00 Za + Stefana Wasiaka w 28 rocz. śm. 
 
                                                                ŚRODA 16. 04. 2008 
18.00 NOWENNA DO MBNP. 
             O Boże błogosławieństwo dla Józefa Janasa z racji 70 rocz. ur. 
           Za   +Krystynę Bonecką (pogrzebowa); 
 +Zygmunta Tomczyka; 
 +Antoninę i Jana Rybaków z dziećmi, Stefana Marcjanika i teściów; 

+Antoniego Rochalę, Franciszka Golenia,  cr. Rochalów, Goleniów i 
Jeziorskich; 
+Franciszka Słomińskiego, Zofię, Helenę, Władysława cr Słowińskich i 
Gierachów, Mąkosów; 
 

                                                           CZWARTEK 17. 04. 2008 
 
18.00 Brak intencji. 
                                                               PIĄTEK 18. 04. 2008 
 
18.00 Za +Janinę Helenę Gierach w 1 rocz. śm., Józefa, Stanisława Gierachów, teściów  
 Marcjaników oraz dz. Kępów i Gierachów. 
                                                      
                                                               SOBOTA 19. 04. 2008 
18.00 Za +Stanisława Pasika 
                                                     
                                                      NIEDZIELA 20. 04. 2008. 
 
  9.00 Za zmarłych parafian. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Martynki i Asi z okazji urodzin. 
          O Boże błogosł. dla Agnieszki i Karola z racji 10 rocz. ślubu i ich dzieci. 
18.00 Za +Mariusza Michalaka. 

 
 
 
 

            


