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Karatecy, którzy zdali egzamin na 9 stopień kyu i zdobyli biały pas /poszczególne 
stopnie zdobywa się począwszy od 9 kyu aż do 1 kyu/. Według regulaminu PZK na 
wszystkie stopnie kyu obowiązują egzaminy.  
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EWANGELIA NA CZWART Ą NIEDZIEL Ę WIELKANOCN Ą                                     J 10,27-30 
 

Jezus daje swoim owcom życie wieczne 

Jezus powiedział: "Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja 
daję im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec 
mój, który Mi je dał, jest wi ększy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki 
mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy". 

 

●●● 
 

 

„ Ja jestem Dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje swoje życie za owce” (J 10,11). Każda 
prawdziwa dobroć i miłość poświęca się. Bez poświęcenia miłość umiera. Matka jest w 
stanie poświęcić swoje życie, aby dać lub zachować życie własnego dziecka. Ta 
macierzyńska miłość jest odbiciem miłości Boga. Syn Boży,  który idzie na krzyż, 
poświęca własne życie, aby zapewnić życie każdemu człowiekowi. 
„ Moje owce słuchają mego głosu. Ja daje im życie wieczne” (J 10,27). Chrystus 
Ukrzyżowany i Zmartwychwstały ofiarowuje nam swoją miłość i swoje nieśmiertelne 
życie. Trzeba tylko nam usłyszeć ten głos, przyjąć te propozycje samego Boga, chwycić 
Go za rękę, aby zaprowadził nas do życia wiecznego.  
 Słuchać Jego głosu, to znaczy wziąć do serca Jego naukę i według niej postępować w 
swoim życiu. Słuchać Jego głosu to znaczy naśladować Go. To znaczy również, żeby 
uświadomić sobie, ze do Boga nie idzie się w pojedynkę, ale we wspólnocie: wraz z 
innymi osobami – owcami, dążącymi do jednego celu – do zbawienia.  
 
 

 

 

 

 

Karate to japońska sztuka walki, będąca sposobem samoobrony nieuzbrojonej osoby, 
wykorzystującym techniki uderzeń i kopnięć. Jest sztuką przede wszystkim obrony 
i nigdy nie może służyć do ataku. Karate nie jest jedynie sportem, który pokazuje jak 
uderzyć ręką i nogą, jest także sposobem na życie, pomaga przezwyciężać trudności 
życiowe z jakimi borykamy się na co dzień. 
 



 
OGŁOSZENIA 

1. W najbliższy piątek zapraszamy na IV spotkanie Kursu Przedmałż. o g. 19.00.  
2. W Oratorium po Mszy św. można odbierać zdjęcia z pielgrzymek i Spotkania 
    Opłatkowego. 
3. Informuj ę, że Nabożeństwa Majowe będą sprawowane codziennie zaraz po 
   Mszy św. o godz. 18.00. Bardzo proszę o uporządkowanie i przyozdobienie 
   naszych przydrożnych kapliczek i krzyży. 
4. Dnia 05. 06. 2010 r. organizowany jest wyjazd do Lednicy. Koszt -50 zł od osoby. 
    Zapisy u Ks. Waldemara.  
5. Zapraszamy do Kawiarenki. 

●●● 
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJ ĘLI ŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU: 

Olafa Kowalskiego i Wiktori ę Bis – niech Bóg prowadzi ich  przez życie  drogą wiary,   
                                                              prawdy i miłości. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Małżonkowie wpadają na dworzec kolejowy, co sił biegną na peron... Niestety, za późno. 
Mąż odwraca się do żony i krzyczy: 
- Gdybyś się tak nie guzdrała, to byśmy zdążyli! 
- Gdybyś mnie tak nie poganiał, to byśmy krócej czekali na następny! 
 
Przed operacją lekarz uspokaja pacjenta: 
- Proszę się nie bać, ja już to robiłem 100 razy. W końcu musi się udać... 
 
Dziewczynka zwraca się do bibliotekarki w czytelni: 
- Proszę o jakąś książkę, na którą jestem stanowczo za mała. 
 
 

INTENCJE 
                                                     PONIEDZIAŁEK  26. 04. 2010 
18.00 int. brak 
                                                     WTOREK  27. 04. 2010 
18.00 int. brak 
                                                     ŚRODA 28. 04. 2010 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i wstawiennictwo o. Pio dla 
                   syna w czasie matury.  
          Za +Leona i Stanisława Dąbrowskich, Krystynę i Jadwigę Boneckie oraz Jana 
                  Szczepańskiego; 
                +Janinę Sowik /int. od wnuczki Pauliny z rodziną/; 
                +Agnieszkę i Józefa Miazga i cr. Jasnowskich; 
                +Edwarda Kwiatkowskiego /int. od teściowej Marii/; 
                +Jana Kupidurę /int. od Heńka z rodziną/; 
                +Irenę i Kazimierza Kocików i rodzeństwo oraz cr. Michałowskich 
                  i Modzelewskich. 



 
                                                   CZWARTEK  29 .04. 2010 
18.00 int. brak 
                                                            PIĄTEK  30. 04. 2010 
18.00 int. brak 
 
                                                    SOBOTA  01. 05. 2010 
  9.00 Za +Janinę w 4 rocz. śm, Władysława i Michała Tworskich oraz dziadków 
                  Skorupińskich. 
18.00 O Boże błogosławieństwo dla Urszuli i Pawła z racji 10 rocz. ślubu i ich dzieci. 
 
                                                     NIEDZIELA 02. 05. 2010 
 9.00 O Boże błogosławieństwo dla Przemka Sawickiego w 1 rocz. urodzin  
                  /int. od rodziców i babci/; 
         O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Magdaleny, Zbigniewa i Ani oraz 
                   za +Zygmunta Tomczyka; 
          Za +Janinę Rybak /int. od wnuczki Jolanty z rodziną; 
               +Władysława Dąbrowskiego, Arkadiusza Sabiniaka, dziadków 
                 Dąbrowskich i Wójcików; 
               +Zofię Skoneczną; 
               +Jana i Tadeusza Włodarczyków, rodziców Adamskich i Barbarę 
                 Balcerzak; 
               +Andrzeja Jarzębskiego w 5 rocz. śmierci, rodziców Jarzębskich  
                 i cr. Melów; 
               +Mariana i Marię Gierach oraz Józefę i Andrzeja Gierach /int. od braci 
                 i sióstr z rodzinami/; 
               +Jana Wieczorka /int. od rodziny Lubickich/; 
               +Stanisława i Henryka Szczepańskich; 
               +Andrzeja Skonecznego /int. od rodziny Jaśkiewiczów i Marczaków/; 
               +Edwarda Kwiatkowskiego /int. od sióstr z rodzinami/; 
               +Zygmunta Sygitowicza, jego syna Zygmunta, Mariana, cr. Bisów 
                 i Kowalczyków oraz Lecha Ciasia; 
               +Zygmunta, Stanisława, Jadwigę i Józefę Tomczyk oraz Stefanię  
                 i Franciszka Haraśnych; 
               +Jana Suskiego w 3 rocz. śmierci, zm. z rodziny Sochów i Suskich; 
               +Józefa i Sławomira Michałowskich, Danutę Cichowską, rodziców 
                 Michałowskich i Broniarków oraz Józefa i Krzysztofa Wojciechowskich; 
               +Ewę i Marcina Goleniów, Stefana Szadkowskiego i Józefę Bielicką; 
               +Tadeusza Kąckiego /int. od żony z dziećmi/; 
               +Władysława i Bronisława Skonecznych w 2 rocz. ich śmierci.  
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Anety i Tomasza z racji 10 rocz. ślubu 
                i ich dzieci. 
18.00 Za +Jadwigę Piaskowską, Jana i Zofię Niewolów oraz Katarzynę 
                  i Antoniego Piaskowskich.  
 
 
 


