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EWANGELIA NA IV NIEDZIEL Ę WIELKANOCN Ą                                                               J 10,1-10  
 
Jezus jest bramą owiec. 
 
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. 

●●● 
 
  Czwarta Niedziela Wielkanocna jest nazywana Niedzielą Dobrego Pasterza. 
Modlimy się dzisiaj szczególnie o powołania kapłańskie i zakonne. Wszak Chrystus 
prowadzi swoją trzodę, swój Kościół posługując się ludźmi: kapłanami, 
duszpasterzami. W ostatnich tygodniach szczególnie mocno uświadamiamy sobie, jak 
wiele dobra sprawić może wielki duszpasterz. Takim współczesnym naszym dobrym 
pasterzem był Ojciec Święty – Jan Paweł II. My Polacy kochaliśmy i kochamy Ojca 
Świętego, wspieraliśmy go, organizowaliśmy modlitwy, marsze, jego imieniem 
nazywamy ulice, szkoły, szpitale, chcemy budować mu pomniki, każdy chciał być 
blisko niego, dotknąć jego ręki, zrobić sobie z nim zdjęcie, pomóc mu, być na jego 
pogrzebie. Ale czy go słuchaliśmy, czy słuchamy, czy żyjemy jego wskazaniami? 
Gdybyśmy go słuchali i wypełniali słowa proroka naszych czasów to zapewne nie 
byłoby tyle afer, korupcji, lekceważenia ludzkiego życia, zdrowia, pracy. Nie byłoby 
krwawych obrazów z toczonych wojen. 
    Tymi współczesnymi pasterzami – czasem zmęczonymi – są także wszyscy kapłani, 
czy siostry zakonne. Czy modlę się o ich świętość, o nowe dobre powołania kapłańskie 
i zakonne?  
     Musimy się modlić za swoich księży i siostry zakonne bo obok rzeczywistości Bożej, 
świętej jest rzeczywistość zła, diabelska, która walczy z Kościołem. A szatan w sposób 
szczególny atakuje tych, którzy są blisko Boga; musimy się modlić za swych księży, 
aby zwyciężali w tej walce, aby ich pragnienia, motywacje były Boże. Abyśmy nie 
tracili naszych przewodników, wskazujących właściwą drogę. Nie bądźmy tymi, 
którzy pomagają złemu.  
    Dzisiaj więc oczami wiary wpatrujemy się w Dobrego Pasterza, Jezusa Chrystusa, 
który powołuje i posyła do pasienia swych owiec.  
  
 



OGŁOSZENIA  
1. Zapraszamy na Nabożeństwa Majowe codziennie po Mszy św. o godz. 18.00 i do 
    kapliczek w swoich miejscowościach. 
2. Za tydzień, w niedzielę po Mszy św. o godz.12.00 zapraszamy na spotkanie 
    przygotowujących się do I Komunii Św.  
3. W piątek, tj. 20 maja zapraszam na IV spotkanie Kursu Przedmałżeńskiego  
    o godz. 19.00.   
4. Przypominam pielgrzymom do Krakowa i Łagiewnik, że wyjeżdżamy w najbliższą 
   sobotę, tj. 21 maja z Pl. JP. II o godz. 5.00. 
5. Informuj ę, że Ks. Waldemar przyjmuje zapisy na czuwanie na Polach Lednickich. 
   Koszt pielgrzymki – 60 zł/osoba. 
 

4 czerwca - XV Spotkania Młodych LEDNICA 2000 
 
80 tys. pielgrzymów spodziewają się organizatorzy XV 
Spotkania Młodych Lednica 2000, które odbędzie się 4 
czerwca pod hasłem "JP II - liczy się świętość!". Jego 
uczestnicy przejdą przez Bramę-Rybę w symbolicznym 
geście wyboru Chrystusa. Podobnie jak w poprzednich 
latach, uczestnicy spotkania otrzymają prezenty. W tym 
roku będą to namalowana na skale Ryba-ICHTIS, 
symbolizująca Chrystusa Syna Boga Zabawiciela.  
Kolejnym symbolem, który otrzymają uczestniczy 
spotkania, jest klucz z napisami" "Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi" oraz "Tobie dam klucze Królestwa". 
"Otwórzcie drzwi Chrystusowi", to nawi ązanie do homilii 
z inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II, podczas której 

powiedział: "Nie lękajcie się, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi". Napis ten - jak 
powiedział o. Góra - przypomina o wkładzie, jaki miał Jan Paweł II w przemiany 
społeczne i polityczne w Polsce i na świecie. "Tobie dam klucze Królestwa" jest 
cytatem z Ewangelii św. Mateusza, gdyż - jak podkreślił o. Góra - Jan Paweł II w 
"fenomenalny sposób poprzez swoje nauki i przykład życia wskazał nam drogę do 
świętości, drogę do bram nieba". 

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

Natalię Skorupińską - niech Bóg prowadzi ją przez życie drogą wiary, prawdy  
                                      i miłości. 

●●● 
UŚMIECHNIJ SI Ę 

Młoda mężatka zwierza się swej dawno zamężnej przyjaciółce:  
- Po naszej pierwszej kłótni posadziliśmy w naszym ogrodzie drzewko pojednania.  
- To bardzo pięknie, odpowiada przyjaciółka. Szkoda, że nie podjęłam z moim mężem 
podobnego postanowienia, dziś mielibyśmy już piękny lasek. 

 
 



INTENCJE  
                                                     PONIEDZIAŁEK  16. 05. 2011 
18.00 Za +Zofię, jej mamę Zofię oraz Jana i Stanisława Skonecznych; 
               +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 16/. 
                                                    WTOREK  17. 05. 2011 
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 17/. 
                                                              ŚRODA  18. 05. 2011 
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. 
          Za +Zofię Klimczak oraz  Jana, Helenę i Wacława Kielan; 
                +Anielę i Konstantego Kielanów; 
                +Zofię i Tadeusza Fijałkowskich; 
                +Krystynę Woźniak /popogrzebowa/;  
                + Jana Szczura /int. od syna Radosława z rodziną/; 
                +Stanisławę Goleń /int. od syna Krzysztofa z rodziną/; 
                + Mariana Goździka /popogrzebowa/; 
                +Jana Włodarczyka w 20 rocz. śmierci, zm. z rodziny Włodarczyków 
                   i Lesiaków; 
                +Józefa Dąbrowskiego /int. od syna Czesława z rodziną /; 
                +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 18/; 
                +Zofię Lechowską oraz Zofię i Andrzeja Lechowskich; 
                +Olgę, Czesława i Jerzego Sołtysiaków oraz Józefę i Wojciecha Gierachów; 
                +Józefa i Janinę Rybaków oraz Józefę Skorupińską; 
                +Józefa Całę /int. od Par. Zespołu „Caritas”/. 
                                                               CZWARTEK  19. 05. 2011 
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 19/; 
                +Edwarda i cr. Włodarczyków oraz Szwedów. 
                                                   PIĄTEK  20. 05. 2011 
18.00 Za +Mariusza Gieracha; 
                +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 20/. 
                                                   SOBOTA  21. 05. 2011 
18.00 Za +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 21/; 
                                                   NIEDZIELA  22. 05. 2011 
 9.00 Za +Jana i Tadeusza Włodarczyków, rodziców Adamskich oraz Barbarę 
                  Balcerzak; 
               +Ks. Henryka Sobieckiego /greg. 22/. 
12.00 O Boże błogosławieństwo dla Oliwiera z racji 1 rocz. urodzin i całej rodziny; 
18.00 Za +Ignacego Cabałę oraz dziadków Cabałów i Sołtysiaków. 
Do końca czerwca czytamy Ewangelię św. Mateusza 

1. Obraz Boga. Bóg Jezusa w jego Ewangelii jest przede wszystkim „Bogiem 
Abrahama i Bogiem Izaaka, i Bogiem Jakuba”. Najbardziej charakterystyczne 
określenie Boga u Mateusza, to „Ojciec”. W obrazie Boga jako Ojca ukazane są 
szczególne relacje, jakie zachodzą pomiędzy Chrystusem i Bogiem. Kiedy Jezus 
mówi więc o więzach, jakie łączą go z Bogiem, nazywa Boga swoim Ojcem. Obraz 
Boga jako Ojca w Ewangelii Mateusza staje się więc najbardziej czytelny w 
kontekście modlitwy Ojcze nasz, w której uczeń Jezusa prosi o urzeczywistnienie 
królestwa Bożego. 

 


