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Nasi zawodnicy, w finale Grand Prix o Puchar Biskupa Diecezji Łowickiej 
w Piłce Nożnej Halowej Ministrantów, zajęli II miejsce. Na zdjęciu 

w towarzystwie trenera P. Szczepana i Ks. Krzysztofa. 
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 EWANGELIA NA  CZWARTĄ NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ                                          

  Jezus jest dobrym pasterzem   

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”.  

� ●  
 
Nie mamy wątpliwości, jaki jest motyw przewodni dzisiejszej niedzieli, wyrażony w 
Ewangelii. Pan Jezus powtarza dwa słowa: Dobry Pasterz! Ten tytuł tak bliski był Jego 
słuchaczom.  
Pan Jezus podkreśla: „Ja jestem dobrym pasterzem!”. Należałoby pisać te cztery słowa 
dużymi literami. Ale Pan Jezus mówi o sobie jak o ojcu szczęśliwej, dobrej rodziny. On – 
jako pasterz – zna swoje owce i one Go znają. Jest nie tylko jak pasterz, ale jak ojciec w 
rodzinie. A kogo ma na myśli – jest jasne, kiedy słyszymy: „Życie moje oddaję za owce!”. 
Mamy taki piękny Psalm o dobrym pasterzu, odmawiany we wtorek oktawy Wielkanocy. 
Jest to Psalm 23, który nam daje poetycką charakterystykę dobrego pasterza:  
 
Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego,  
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.  
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć, orzeźwia moją duszę.  
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach przez wzgląd na swoje imię. 
Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną...  
 
I takie radosne zakończenie:  
 
I zamieszkam w domu Pańskim  
po najdłuższe czasy...  
 
Te najdłuższe czasy – to wieczność w Domu Ojca, czyli w niebie!  
To jest nasze zbawienie! 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. Zapraszamy jutro, z okazji Urocz. NMP Królowej Polski, na Mszę św. 
    o godz. 9.00 i 18.00. 
2. W czwartek, zapraszamy sympatyków i czcicieli o. Pio na Mszę św. o godz. 18.00. 
3. W piątek /08. V/, z okazji Urocz. Św. Stanisława, zapraszamy na Mszę św. 
    o godz. 18.00. 
4. Przypominam o kolejnym spotkaniu, w ramach Kursu Przedmałżeńskiego, 
    w piątek o godz. 18.00. 
5.Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe zaraz po Mszy św. o godz. 18.00 

� ●  
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU P RZYJĘLI ŚMY: 

Zuzannę Goździk, Michała Pasika, Wojciecha – Mikołaja Michalaka  
                 - niech Bóg prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miło ści. 
 

� ●  
SAKRAMENTALNY ZWI ĄZEK MAŁ ŻEŃSKI MAJ Ą ZAMIAR ZAWRZE Ć: 

Jarosław Czyżak, kaw. z Krzemienicy i Magdalena Rębalska, panna z par. tut. 
 

� ●  
UŚMIECHNIJ SI Ę 

- A dokąd to obywatelu? - pyta policjant pijanego. 
- Idę wysłuchać kazania! 
- A kto wygłasza kazania o trzeciej w nocy?! 
- Moja żona. 
 
Mąż i żona siedzą w kinie. Żona mówi do męża: 
- Kochanie, pewnie Antonio i Fabricia pobiorą się .... 
- Tak kochanie, takie filmy zawsze kończą się tragicznie… 
 
Spotyka się dwóch kolegów: 
- Skąd wracasz taki wesoły? - pyta jeden. 
- Z dworca, odprowadzałem teściową... 
- A dlaczego masz takie brudne ręce? 
- Bo z radości poklepałem lokomotywę! 
 
Przychodzi zając do sklepu i pyta się: 
- Dzień dobry czy są zgniłe marchewki? 
Na to sprzedawca odpowiada: - Nie. 
Tak zajączek chodził już przez tydzień, aż w końcu sprzedawca pomyślał, że sprowadzi mu 
te marchewki. I następnego dnia: 
- Dzień dobry czy są zgniłe marchewki? - pyta się zajączek. 
- Dla stałego klienta ? oczywiście! 
- Sanepid! Kontrola! - wtrąca zajączek. 
 



INTENCJE 
                                               PONIEDZIAŁEK 04. 05. 2009. 
 9.00 Za Parafian. 
18.00 Za +Andrzeja i Juliannę Haraśnych oraz dziadków Pawlaków. 
                                                      WTOREK 05. 05. 2009 
18.00 Za +Jana w 19 rocz. śm., Barbarę, Henryka i Władysławę Sowików. 
                                                               ŚRODA 06. 05. 2009 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Mariannę Skoneczną /int. od wnuczka Marka z rodziną/; 
                +Władysława Wojciechowskiego /int. od mieszkańców ul. Brzozowej/; 
                +Ewę i Marcina Goleniów, Stefana Szadkowskiego i Józefę Bielicką; 
                +Leona i Stanisława Dąbrowskiego, Krystynę Bonecką i Jana 
                  Szczepańskiego; 
                +Jana Woźniaka / int. od żony/; 
                +Stanisława Żegnałka. 

                                   CZWARTEK 07. 05. 2009 
18.00 Msza św. czcicieli o. Pio. Za wstawiennictwem o. Pio o dar żywej wiary  
                  w naszych rodzinach /int. Koła Różańcowego o. Pio/; 
          Za +Stanisławę Haraśną, Władysława, Władysławę i Jana Haraśnych, 
                  z rodz. Reszków i Haraśnych. 
                                                      PIĄTEK 08. 05 2009 
18.00 Za +Stanisława Rybaka, Józefa Pacochę, Józefa Lewandowskiego, dziadków 
                   Pacochów, Lewandowskich, Rybaków i Kotyniów; 
                +Stanisława Miksę i Henryka Duczek; 
                +Stanisława i Janinę Sobolewskich; 
                +Jerzego Gierańczyka w 9 rocz. śm., rodziców Szymańskich, dziadków 
                   Szymańskich i Gwiazdowiczów oraz Lucjana Tworskiego; 
                +Stanisławę Zysiak, Stanisława i Mariannę Kierebińskich; 
                +Stanisława Badełka i dziadków Badełków; 
                +Stanisławę Kuśmirek, Stanisława Sienkiewicza oraz Henryka Wiśnika; 
                +Stanisława Dąbrowskiego; 
                +Stanisławę Król; 
                +Stanisława i Rafała Ziółkowskich; 
                +Stanisława Dębca /int. od rodziny/. 
                                                     SOBOTA 09. 05. 2009 
17.00 Ślub – Marzena Gierach i Krzysztof Łysakowski. 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy Skonecznej z racji 85 rocz. ur. i imienin 
          Za +Janinę i Stanisława Pietrzaków, Jana i Mariana Pałągiewiczów i dziadków 
                  Bronikowskich. 
19.00 Za +Jadwigę i Antoniego Szydłowskich, cr. Jasińskich i Szydłowskich.  
                                                      NIEDZIELA 10. 05. 2009.  
  9.00 Za +Walerię, Jana i Franciszkę Grzelków. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Sebastiana Głowińskiego z racji 18 rocz. urodzin. 
18.00 Za +Władysława Dąbrowskiego, Arkadiusza Sabiniaka oraz dziadków 
                  Dąbrowskich i Wójciaków. 
 


