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Święty Jan XXIII pierwszy raz przybył do Polski (na mapie jeszcze jej nie było) we
wrześniu 1912 r. Udało mu się zwiedzić Kraków i Wieliczkę. Odwiedził wówczas bp.
Adama Sapiehę. Za drugim razem, w 1929 roku przyjechał jako delegat apostolski w
Bułgarii, odwiedził Warszawę i Częstochowę. Jego miłość do Polski wzrastała w miarę
upływu lat, przejawiając się w nieustannym zainteresowaniem losami naszego kraju.
Jako papież wiele razy serdecznie przyjmował prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego.
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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".

Światowy Dzień Modlitw o Powołania przypomina nam o tym, że każdy z nas jest
powołany do świętości. Świętość to najpiękniejsza normalność. To uczenie się od Boga
błogosławionego sposobu życia w tej twardej rzeczywistości.
Zdecydowaną większość ludzi Bóg powołuje do założenia świętej, szczęśliwej
rodziny. Jednak są osoby, którym Bóg proponuje powołanie szczególne — do
kapłaństwa czy życia konsekrowanego. Księża i siostry zakonne rezygnują z założenia
własnych radosnych i świętych rodzin po to, by innym ludziom pomagać w założeniu
takich właśnie rodzin.
Być księdzem to być powołanym do duchowego ojcostwa. To być dla spotykanych
ludzi mamą i tatą jednocześnie na wzór Boga, który nie jest ani mężczyzną, ani
kobietą lecz pełną miłością. Być księdzem według serca Bożego to kochać spotykanych
ludzi tak, jak bliskich krewnych i być specjalistą od miłości. To rozumieć całego
człowieka. To troszczyć się o powierzonych sobie ludzi tu i teraz, a nie tylko o ich los w
wieczności. To ratować życie doczesne i wieczne ludziom bezradnym, błądzącym czy
skrzywdzonym. To także umacniać ludzi mocnych, by żyli jeszcze szlachetniej i
radośniej niż dotąd. Z kolei istotą powołania osób zakonnych nie jest to, co robią
(modlitwa i medytacja, katechizowanie, granie na organach, pomoc w parafii, itp.)
lecz to, kim są. Zakonnik, siostra zakonna, osoba konsekrowana w instytutach
świeckich to ktoś, kto przeżywa szczególnie mocną więź z Chrystusem. To ktoś, kto nie
rezygnuje z miłości do człowieka, lecz przeciwnie — to ktoś, kto tym bardziej kocha
ludzi, im bardziej doświadcza miłości od Boga. To ktoś, kto dla ludzi świeckich jest
przypomnieniem i znakiem powołania do wiecznej miłości.
Przez pośrednictwo Matki Dobrego Pasterza módlmy się o to, byśmy byli wiernymi
i odważnymi misjonarzami Bożej prawdy o człowieku i Bożej miłości do człowieka.
Wtedy nie zabraknie nam w Kościele świętych małżonków i rodziców, ani świętych
kapłanów i osób konsekrowanych.

OGŁOSZENIA
1. Zapraszam na Nabożeństwa Majowe /tu w kościele/ codziennie zaraz po Mszy św.
o godz. 18.00 oraz do kapliczek i krzyży w swoich miejscowościach.
2. Zapraszam w najbliższy piątek, tj. 16 maja na kolejne spotkanie Kursu Przedmałż.
DO WSPÓLNOTY PARAFIALNEJ PRZYJĘLIŚMY POPRZEZ SAKRAMENT CHRZTU:

Floriana Błaszczyka, Tadeusza Szczepańskiego i Kacpra Wasilewskiego - niech Bóg
prowadzi ich przez życie drogą wiary, prawdy i miłości.
SAKRAMENTALNY ZWIĄZEK MAŁŻEŃSKI MAJĄ ZAMIAR ZAWRZEĆ:

Radosław Dolot, kaw. z Bronisławowa i Justyna Goździk, panna z par. tutejszej;
Piotr Pacocha, kaw. z par. tutejszej i Justyna Badełek, panna z Księżej Woli;
Ireneusz Gdak, kaw. z par. tutejszej i Małgorzata Baranowska, panna z par. tut.;
Tomasz Olczak, kaw. z par. tutejszej i Agnieszka Duda, panna z Lesiska.
UŚMIECHNIJ SIĘ

- Jak zepsułeś sokowirówkę?!
- Sok chciałem wycisnąć...
- Jaki sok?
- Brzozowy...
/Cd./ Święty Jan XXIII - Dobry Papież Jan
Papieskie obowiązki nie zmieniły jego skłonności do żartów. Gdy po raz pierwszy
wszedł do swych watykańskich apartamentów, otworzył okno mówiąc: "Wpuśćmy
trochę świeżego powietrza". Gest ten stał się symbolem jego pontyfikatu. "Świeżego
powietrza" dla Kościoła oczekiwał po soborze, który rozpoczął w 1962 r. /zakończył
się 8 grudnia 1965 r. za pontyfikatu Pawła VI/. Czytając jeden z projektów
przygotowanych na obrady soboru, złościł się: "Zobaczcie, w tym schemacie jest 30
cm potępień!". "Kościół woli dziś posługiwać się bronią miłosierdzia niż surowości" tłumaczył. "Kościół nie jest muzeum archeologicznym" - przekonywał. To raczej
publiczna studnia, do której ludzie od pokoleń przychodzą czerpać wodę. Jego
zadaniem jest dawać tę wodę wszystkim. Używał też innego porównania: "Jesteśmy na
ziemi po to, by uprawiać ogród kwitnący życiem, i któremu obiecana jest chwalebna
przyszłość". Innym ważnym zamysłem papieża Jana było pragnienie doprowadzenia
do zjednoczenia chrześcijan. Dlatego na obrady soboru zaprosił przedstawicieli
niekatolickich wyznań w charakterze obserwatorów, którzy choć nie mieli prawa
decydowania, mogli przedstawiać swoje opinie. Jednym z symbolicznych wydarzeń
było odwołanie ekskomunik, którymi obłożyli się w 1054 r. hierarchowie Wschodu
i Zachodu, zapoczątkowując największy podział chrześcijaństwa. Sobór Watykański
II zreformował liturgię Mszy św. wprowadzając języki ojczyste zamiast łaciny
i "odwracając" kapłana sprawującego Eucharystię "twarzą do ludu" /cdn./
INTENCJE
PONIEDZIAŁEK 12. 05. 2014

18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 11;
+Seweryna, Władysławę i Stanisławę Chwalińskich, Halinę i Piotra Gilów
oraz Cecylię i Jana Stępniarków.
WTOREK 13. 05. 2014

18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 12

ŚRODA 14. 05. 2014

18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dariusza z racji urodzin.
Za +Zofię Czapnik;
+ Andrzeja Pawlaka – greg. 13;
+Zofię Wojciechowską;
+Jana Włodarczyka w 23 rocz. śmierci, cr. Włodarczyków i Lesiaków;
+Kazimierza Grzelkę /int. od syna Wiesława z rodziną/;
+Zofię Sowik /int. od Marianny Staruch z Krystyną/;
+Henrykę Kwiatkowską /int. od syna Andrzeja z rodziną/;
+Zofię i Władysława Gierachów;
+Kazimierza Staszewskiego w 1 rocz. śmierci;
+Pawła w 12 rocz. śmierci, Mariana i teściów Kaczmarczyków, Tadeusza
Szymczaka i Wiesława Pietrzaka;
+Wacława Andrzejewskiego w 6 rocz. śmierci i Władysława Słomińskiego
oraz Józefa i Kazimierza Grzelków;
+Annę i Stanisława Szymańskich oraz Pawełka Dąbrowskiego.
CZWARTEK 15. 05. 2014

18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg. 14;
+Zofię Hofman i Zofię Szczepańską.
PIĄTEK 16. 05. 2014

18.00 Za + Andrzeja Pawlaka – greg. 15.
SOBOTA 17. 05. 2014

17.00 O Boże błogosławieństwo z racji 5 rocz. ślubu Marzeny i Krzysztofa
i ich córeczek.
18.00 Za +Andrzeja Pawlaka – greg.16;
+Mariana Pietrzaka i jego rodziców.
NIEDZIELA 18. 05. 2014

9.00 Za +Agnieszkę i Stanisława Miniaków oraz cr. Koprów i Miniaków;
+Zofię Kępa, Henryka i Jana oraz dziadków Boneckich;
+Andrzeja Pawlaka – greg.17;
+Zdzisława w 1 rocz. śmierci i Andrzeja Pecynów;
+Tadeusza Golenia w 3 rocz. śmierci;
+Franciszkę i Piotra Słomskich;
+Stanisławę i Józefa Kuśmirków, Grażynę i Stanisława Sienkiewiczów
oraz Henryka Wiśnika;
+Stanisława Kocika, Stanisławę i Zygmunta Goździk oraz Henryka Miko;
+Józefa Pasika /int. od pracowników firmy Altar/;
+Józefę Kowalczyk /int. od rodziny Szczurów/;
+Henrykę Kwiatkowską /int. od chrześniaka Damiana/;
+Mariana w 4 rocz. śmierci i Tadeusza Romanowskiego oraz dziadków
Lipskich;
+Annę Skoneczną /int. od córki Stanisławy z rodziną/;
+Apolonię i Józefa Wardów oraz Ewę i Henryka Nagórków.
12.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Dominiki Musik z racji 18 rocz. urodzin.
18.00 Za +Mariannę, Jana i Zofię Skonecznych oraz Antoniego Lisa.

