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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA
(Dz 13,14.43-52); (Ps 100,1-2.3,4b-5ab); (Ap 7,9.14b-I7); (J 10,14); (J 10,27-30)

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 większy od wszystkich. I nikt nie
może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i
Ojciec jedno jesteśmy”.
(J 10,27-30)

KOMENTARZ
W dzisiejszej ewangelii bardzo zdumiewająca jest relacja między owcami, a
Pasterzem. Ten obraz okazuje nam jak
bardzo Jezus Cię kocha. Jaki jest ten Pasterz? Taki, który wchodzi do owczarni
przez bramę. Kogo wpuszczamy do
domu? Tych, których znamy. Jezus jest
znany, sprawdzony, dlatego jest wpuszczony do owczarni. Owce słuchają Jego
głosu. Kim więc jest Ten Pasterz, skoro
one Go słuchają? Dziś mamy do czynienia z problemem słuchania, a jeżeli słuchamy, to tylko tych, którzy posiadają
autorytet kochania nas, lub tych, dzięki
którym możemy mieć jakieś korzyści dla
siebie. Owce słuchały Jezusa, ponieważ
miały do Niego zaufanie. Jezus to Pasterz wiarygodny i autentyczny w
swoim życiu, dlatego można Go słuchać.
On woła swoje owce po imieniu. W Biblii
znać czyjeś imię oznacza znać Go indywidualnie i bardzo osobiście. Te stado
owiec nie jest dla Niego jakimś tłumem
czy masą, ale kimś bardzo indywidualnym. Owce zawsze Idą tam, gdzie idzie

Pasterz. One nie mają pomysłu, dokąd
pójść, więc idą tam, gdzie jest jedzenie.
Jeżeli Pasterz staje na czele owczarni to
znaczy, że On musi wiedzieć, gdzie je
zaprowadzić. Na czym polega fenomen
tego Pasterza? Na tym, że wpływa na
owce, ale nie używa siły ani przemocy,
oskarżenia, ani nie jest interesowny, ale
ma taką relację z tymi owcami, że one
idą za Nim same. I dziś ewangelia mówi
nam, kim jest Jezus Chrystus. Jest Kimś,
kto nie jest zakłamany, ale autentyczny.
On zna Ciebie po imieniu i chce, żebyś
była autentyczny i poszedł za Nim, ale
tylko z miłości do Niego. To jest Pasterz,
który nie szczuje kijem, ani nie strzela z
procy, ale kocha. Tajemnica Dobrego Pasterza polega na tym, że On chce być z
Tobą dlatego, że Cię kocha, a nie dlatego, że musi spełnić jakieś swoje zadanie. Nikt tak nie zadba o nas jak Jezus
Dobry Pasterz. To jest jedyny Człowiek,
który może nas zmienić przez miłość, a
nie przez przemoc.
Ks. Wojciech
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TROCHĘ SREBRA
Rabbi, co sądzisz na temat pieniędzy? Spytał młodzieniec swego nauczyciela. Wyjrzyj przez okno – rzekł
mistrz – i powiedz co widzisz. Widzę kobietę z dzieckiem, wóz ciągnięty przez parę koni i wieśniaka idącego
na targ. Dobrze. A teraz popatrz w lustro. Co widzisz? - Co chcesz, żebym widział Rabbi? Siebie samego, to
oczywiste. A teraz zastanów się: szyba jest zrobiona ze szkła i lustro także jest zrobione ze szkła. Wystarczy
cieniutka warstwa srebra na szkle i człowiek dostrzega jedynie siebie samego. Otaczają nas osoby, które swoje
okna zamieniły na lustra. Wierzą, że patrzą na zewnątrz, a tak naprawdę podziwiają same siebie. B. Ferreo

BOŻA APTECZKA
Chcesz być żołnierzem Chrystusa? Jezus Chrystus skonfrontował szatana podczas kuszenia z żywym Słowem Bożym. To
Słowo Boga jest prawdziwym mieczem danym także Tobie. Pomimo całej swojej potęgi
użył właśnie tej broni, którą i Tobie daje dzisiaj w postaci Biblii: „Nie toczmy bowiem
walki przeciw krwi i ciału, lecz przeciw
zwierzchnościom, przeciw władzom, przeciw rządcom świata tych ciemności, przeciw
duchowym pierwiastkom zła na wyżynach
niebieskich. Dlatego przywdziejcie pełną
zbroję Bożą, abyście się zdołali przeciwstawić w dzień zły i ostać, zwalczywszy
wszystko. Stańcie wiec do walki, przepasawszy biodra wasze prawdą i przyoblókłszy pancerz, którym jest sprawiedliwość, a
obuwszy nogi w gotowość głoszenia dobrej
nowiny o pokoju. W każdym położeniu
bierzcie wiarę jako tarczę, dzięki której zdołacie zgasić wszystkie rozżarzone pociski
Złego. Weźcie też Hełm zbawienia i Miecz
Ducha, to jest Słowo Boże”. Jak ważne są dla
Ciebie słowa Boga zawarte w Biblii? Każdy
cytat, zdanie, przypowieść, każda treść z Bi-

blii, która zapadnie Ci w serce, staje się
Twoją istotą, częścią Ciebie, wartością,
wzrostem, siłą Twojej duszy – Twoim mieczem! Czy chcesz walczyć ze złym bez
zbroi? Gdy przyjdzie do Ciebie lub do kogoś
z rodziny szatan, gnębiąc i oskarżając, by doprowadzić do samobójstwa, depresji, alkoholizmu itp. To czy będziesz miał miecz w
sercu? Oprócz miecza najważniejsze jest dla
Ciebie to, abyś przychodził przed oblicze
Boga i prosił, by Jezus pokazał Tobie, co jest
w Twoim sercu, a czego tam być nie powinno. A gdy Ci to ujawni wyznaj swoje
grzechy w konfesjonale. Wtedy w konfrontacji ze złem będziesz mógł powiedzieć: Pan
Jezus zaniósł mój grzech na krzyż. Gdy się
nawracasz ufając Jezusowi, zbliżasz się do
Niego, a właściwie On do Ciebie, wtedy zaczyna używać wszystkich Twoich niedomagań, a nawet wcześniejszych upadków, aby
stały się Twoją największą siłą do dalszej
drogi i wolności. To absolutnie nie oznacza,
że masz grzeszyć, aby być potem silny. To
znaczy tyle, że nigdy nie jesteś na straconej
pozycji w oczach Boga.
A. Łodziewski

MYŚL NA TYDZIEŃ
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OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Dobrego
Pasterza, która rozpoczyna tydzień modlitw o
powołania do służby w Kościele. W sposób
szczególny pamiętajmy w modlitwie za tych,
którzy przygotowują się do przyjęcia święceń
kapłańskich. W naszych modlitwach pamiętajmy szczególnie za diakonów dzisiaj rozpoczynają rekolekcje przed święceniami kapłańskimi. Zwłaszcza pamiętajmy o naszych praktykantach: dk. Bartoszu, dk. Łukaszu i dk. Macieju.
Uroczystość święceń kapłańskich odbędzie
się w najbliższą sobotę (18 V) o godz. 10.00 w

Bazylice Archikatedralnej w Gdańsku Oliwie.
2. W poniedziałek (13 V) przypada Dzień Fatimski i nasz parafialny odpust. Od 8.30 do
17.30 adoracja Najświętszego Sakramentu w
kaplicy Matki Bożej Fatimskiej. Uroczysta
Msza Święta odpustowa o godz. 18:00 pod
przewodnictwem ks. kan. Rafała Dettlaffa,
kanclerza Gdańskiej Kurii Metropolitarnej, a
po niej procesja Maryjna z modlitwą różańcową.
W poniedziałek nie będzie Mszy świętej o
19.30.
3. Zapraszamy na tradycyjne nabożeństwa
majowe na godz. 17.30.
4. W kalendarzu liturgicznym wspominamy:

• we wtorek (14 V) 3. rocznicę poświęcenia naszego kościoła parafialnego oraz
święto św. Macieja Apostoła
• w czwartek (16 V) uroczystość św. Andrzeja Boboli, głównego patrona Polski
Tego dnia pamiętajmy w modlitwach o ks. Proboszczu, który świętować będzie 32. rocznicę
święceń kapłańskich.
5. W przyszłą niedzielę (19 V) o godz. 10.30
będziemy przeżywać w naszej parafii uroczystość I Komunii Świętej. Do stołu euchary-

stycznego przystąpi 49 dzieci. Natomiast za
dwa tygodnie 26 maja o godz. 11.00 uroczystość rocznicy I Komunii Świętej. Spotkanie
dla rodziców dzieci rocznicowych odbędzie
się we wtorek, 21 maja w kaplicy MBF o godz.
19.30.
6.
Zapraszamy na Mszę świętą za czcicieli Bożego Miłosierdzia w sobotę (18 V) na
godz. 16.30. Po Mszy świętej członków grupy
Miłosierdzia zapraszamy na grilla.
7.
Spotkanie dla młodzieży przygotowującej się do bierzmowania we wtorek (14 V) o
godz. 17.00 w sali parafialnej, a dla rodziców
kandydatów do bierzmowania w środę (15 V)
o godz. 18.45 w sali parafialnej.
8.
Zapraszamy Adorację Najświętszego
Sakramentu z Lectio Divina w czwartek (9 V)
na godz. 19.30 do kaplicy MBF.
9.
Dziękujemy za ofiary złożone dzisiaj na
tacę, które zostaną przeznaczone na cele inwestycyjne.
10.
Po Mszy świętej do nabycia: Gość Niedzielny, Niedziela, biuletyn parafialny Ave Maria.
Jest jeszcze do nabycia najnowszy numer miesięcznika u Pani Fatimskiej. Majowy numer
można nabyć przy wyjściu z kościoła i w zakrystii. Cena czasopisma to min. 2 zł. Serdecznie zachęcamy.
11.
Polećmy teraz Bożemu miłosierdziu
Naszych drogich zmarłych: Ks. Jerzego, budowniczych i dobrodziejów naszego kościoła,
śp.: Witolda Pawlucia (l. 98) z ul. Subisława,
Reginę Kotłowską (l. 73) z ul. Pomorskiej, Teresę Szyszkę (l. 72) z ul. Pomorskiej, Ryszarda
Fiuczka (l. 81) z ul. Sztormowej, Emilię Wietechę (l. 63) z ul. Subisława, których pożegnaliśmy w minionym tygodniu oraz zmarłych z
naszych rodzin: wieczny odpoczynek racz im
dać Panie.
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PONIEDZIAŁEK, 13 MAJA 2019 R.
DZIEŃ FATIMSKI – ODPUST PARAFIALNY
O wszelki łaski, błogosławieństwo Boże dla Marii
† Agnieszka Neubauer w 100. rocznicę urodzin
1) rez.
2) † Maurycy Ochylski
3) rez.
4) O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Lecha z okazji 54. urodzin oraz w intencji prawnuka
Ignasia z prośbą o opiekę MBF
5) Dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Jolanty i Jerzego
6) Dziękczynna za woele lat życia z prośbą o dalszą Bożą opiekę dla Katarzyny
WTOREK, 14 MAJA 2019 R.
3. ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA APOSTOŁA
Maria Lewandrowska w 11. rocznicę śmierci oraz Piotr Lewandrowksi w 1. rocznicę śmierci
Katarzyna i Monru (imię)
Marta i Jan Kunkel oraz dziadkowie z obojga stron
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Beaty w rocznicę chrztu
ŚRODA, 15 MAJA 2019 R.
Zofia i Antonina
Rodzice: Zofia i Jan oraz rodzeństwo: Władysław i Kazimierz
1) Andrzej Kwaśniewski w 23. rocznicę śmierci
2) Stefan Urban w miesiąc po śmierci
Rodzice z obojga stron zmarli z rodziny Pielaków i Peków
CZWARTEK, 16 MAJA 2019 R.
ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, dary Ducha Świętego dla ks. Piotra
z okazji 32. rocznicy święceń kapłańskich
W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity
1) Brygida Kozłowska
2) O zdrowie dla Stanisława i opiekę MBF
O Boże błogosławieństwo, opiekę MBF dla Rafała Małka z okazji urodzin
PIĄTEK, 17 MAJA 2019 R.
Grażyna oraz zmarli z rodziny
1) rez.
2) Helena i Józef Paczkowscy
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie dla Krystyny i Jerzego Hałusek w
dniu 50. rocznicy ślubu
Marek Pakur, Jerzy Rycherski, Stanisława (k) Rycherska
SOBOTA, 18 MAJA 2019 R.

7.00

Helena i Józef Paczkowscy

8.00

Rodzice: Monika i Franciszek Świeczkowscy

16.30

O wiarę, nadzieję i miłość dla czcicieli Bożego Miłosierdzia

18.00

Antonia (k) w 10. rocznicę śmierci, Edmund w 21. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron

19.00

Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Agaty z okazji 18. urodzin
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
NIEDZIELA, 19 MAJA 2019 R.
Kunegunda, Jan, Janina, Franciszek, Mieczysław, Teresa, Jan, Feliks
Katarzyna, Izydor, Maria i Józef
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Marcina z okazji 18. urodzin
I Komunia Święta
Za parafię
Maksymilian Kujawski w 12. rocznicę śmierci oraz rodzice z obojga stron
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Piotra Stolińskiego z okazji 18.
urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo dla rodziców Daniela i Magdy oraz siostry Patrycji
Rez.
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