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ZE SŁOWA BOŻEGO NA IV NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA
Dz 4, 8-12; Ps 118 (117), 1bc i 8-9. 21-23. 26 i 28; 1 J 3, 1-2; J 10, 11-18
Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym
pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje
za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest
pasterzem, którego owce nie są własnością,
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 zagrody. I te muszę przyprowadzić, i
będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna
owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje
Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je
znów odzyskać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz
Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać
i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz
otrzymałem od mojego Ojca". J 10, 11-18

KOMENTARZ
Dzisiejsze Słowo jest opowieścią o Chrystus nie przychodzi jako najemnik
Wielkim Piątku i tajemnicy zmartwych- na umowę zlecenie, by wykonać ojcowwstania. Chrystus przypomina nam, że skie zadanie. On przychodzi, bo chce odjest Dobrym Pasterzem, gotowym oddać dać swoje życie za każdego z nas. Dobry
swoje życie za owce. Co więcej, Jezus fak- Pasterz to inaczej mówiąc rodzic, który
tycznie to życie oddaje. Tak jak Jezus zna pełni rolę jednocześnie matki i Ojca, realiOjca tak też zna swoje owce. Nikt z nas nie zując dwa w jednym. Co zrobić, żeby znać
jest dla Niego anonimowy. Dramatyczne Pasterza? Trzeba Go umieć rozróżnić
wydarzenia wielkiego piątku w świetle wśród różnych licznych głosów. Żyjemy
dzisiejszej ewangelii wnoszą nowe świa- w świecie, w którym nie brakuje rozmaitło do naszej intelektualnej łamigłówki. tych najemników, którzy zawsze gotowi
Otóż Jezus chciał dobrowolnie oddać są kochać, ale tylko za coś i dla swoich koswoje życie za nas, bo miał moc je z po- rzyści. Zobaczmy jak często w życiu kowrotem odzyskać. I On je tak odzyskuje, chamy Boga, innych i siebie za coś. Koabyśmy także mogli je w Nim odzyskać. chać za coś jest ogromną udręką, na którą
Chrystus jako Dobry Pasterz kładzie sami się skazujemy. Bóg nie kocha jak naswoje życie na szali, która przeważa zwy- jemnik, czy rozbójnik, ale jak Dobry Pacięstwo dobra nad złem i życia nad śmier- sterz, by pokazać, że jesteś dla Niego bezcią. On wie, że Jego śmierć jest ochroną cenny i wyjątkowy. Dobry Pasterz nie koprzed drapieżnością zła, które chce wy- cha swoich owiec za to, że są dobre lub
drzeć nam życie. I czasem tak się zdarza. złe, lecz za to, że należą do Niego. Ks. Wojciech
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KONKURS DLA DZIECI
Odpowiedz na pytanie, odetnij kupon i wrzuć do pudełka w Niedzielę przed Mszą Świętą o
godzinie 11.00. Na koniec Mszy Świętej wylosujemy zwycięzcę konkursu.
PYTANIE: Jak miał na nazwisko Św. Wojciech?
ODPOWIEDŹ:
IMIĘ I NAZWISKO:

„PASCHALNE PRZEJŚCIE PRZEZ LĘK”
Kiedy słuchamy opowiadania o męce
Jezusa porusza nas fakt ogromnego nagromadzenia w jednym miejscu słabości, grzechu i lęku ludzkiego. Żołnierze rzymscy,
tłum, skazańcy ukrzyżowani razem z Jezusem, wszyscy okazują Mu nienawiść.
Większość z nich nigdy wcześniej pewnie
Jezusa nie spotkała, a mimo to biją Go i
znieważają. Rok temu w czasie świąt paschalnych, wpadła mi w ręce książka o masakrze w Ruandzie. Dwa ludy, żyjące obok
siebie, nagle zabijają się. Uzbrojony w pałki
i maczety tłum morduje bez opamiętania.
Giną setki tysięcy ludzi. I zawsze na koniec
takich krwawych zdarzeń pada pytanie:
Jak człowiek może być zdolny do takiego
bestialstwa? Jak możliwy był Oświęcim,
jak możliwa była Rwanda, Jugosławia,
Afganistan, Irak? Wydaje się, że nie jesteśmy do końca świadomi zła, które w nas
tkwi. Przekonujemy sami siebie, że inni są
zdolni do takich czynów, ale nie ja. Męka
Jezusa – to wydarzenie wydobywa na świa

tło dzienne wszystkie mroki tkwiące w
ludzkim sercu: nienawiść, zazdrość,
gniew, pychę, podszyte lękiem i ogromnym przerażeniem o własne życie. Ten lęk
każe nam się wychylać. Z jednej strony,
kiedy wszyscy wiwatują na cześć Jezusa,
jestem gotowy przyłączyć się do nich, z
drugiej zaś, gdy Jezus jest prześladowany,
odwracam wzrok i tak jak Piotr udaje, że
nie mam z Nim nic wspólnego. Gdy Rabin
Jochanan ben Zakki umierał, jego uczniowie zgromadzili się wokół łoża chorego i
poprosili o błogosławieństwo. Rabin powiedział wówczas: Oby wasz lęk przed Bogiem nie był tak silny, jak wasz strach
przed ludźmi. Jezus odsłania przed nami
paschalne przejście przez lęk. Pewien brat
prosił starca: Wskaż mi jedną rzecz, abym
ją zachował i mógł dzięki niej żyć. Starzec
odpowiedział: Jeśli potrafisz znosić zniewagi, to jest wielka rzecz, większa od
wszystkich cnót.
Ks. Bohdan Dutko

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: kleryka Marcina z III
roku, który pochodzi z naszej parafii i kleryka Bartosza z V roku,
który odbywa swoją praktykę w
naszej wspólnocie.
2. Z racji przeżywanego czasu po
Mszy świętej będą zbierane
ofiary do puszek na potrzeby
Gdańskiego Seminarium Duchownego, które utrzymuje się jedynie z ofiar wiernych.
3. Jutro (23 IV) przeżywamy Uroczystość Świętego Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego
patrona Archidiecezji Gdańskiej.
Pamiętajmy w modlitwie o naszej
Archidiecezji oraz o wszystkich
solenizantach, zwłaszcza o ks.
Wojciechu.
4. Spotkania w tym tygodniu:
• Dla młodzieży, która w tym
roku przystąpiła do sakramentu
bierzmowania w poniedziałek o
godz. 19.30 w sali parafialnej;
• Dla Semper Fidelis w czwartek (26 IV) o godz. 18.30 w zakrystii;
5. Dla Lectio Divina: dla grupy młodszej w czwartki o 19.30 w salce
młodzieżowej, dla grupy starszej
w piątki o 20.00 w sali parafialnej.

• Spotkanie organizacyjne dla pielgrzymów, udających się na pielgrzymkę samolotową do Ziemi
Świętej ( od 20 do 27 V) w piątek (27
IV) o godz. 19.30 w kaplicy MBF.
Prosimy o dostarczenie na spotkanie wpłaty w wysokości 2600 zł oraz
50 dolarów. Osoby, które chciałby
jeszcze dołączyć prosimy o kontakt
z ks. Wojciechem.
6. Zapraszamy dzisiaj na nabożeństwo Drogi Światła. Będzie to
czas wspólnego przejścia i radości z
obecności Zmartwychwstałego
Chrystusa na wzór uczniów idących
do Emaus. Trasa przewidziana jest
na ok. 6 km. Początek o godz. 20.30
w kościele.
7. Zapraszamy dzieci na wakacyjny wyjazd w Gorce i Pieniny od
1 do 8 lipca.
W programie min.: Krynica Zdrój,
Nowy Sącz, Stary Sącz, Szczawnica,
Limanowa, Zakopane, Morskie
Oko, Wąwóz Homole, Palenica, Lubań i wiele innych atrakcji. Koszt.
900 zł. Więcej informacji i zapisy u
księdza Adama.
8. Polecamy uwadze prasę katolicką: Gość Niedzielnego, Niedzielę i
biuletyn parafialny Ave Maria za
dowolną ofiarę.
9. Polećmy Miłosierdziu Bożemu
drogich nam zmarłych: ks. Jerzego,
budowniczych, dobrodziejów naszego kościoła oraz zmarłych z naszych rodzin. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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INTENCJE MSZALNE

7.00

PONIEDZIAŁEK, 23 KWIETNIA 2018 R
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i dary Ducha Świętego dla ks.
Wojciecha w dniu imienin
1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie i dary Ducha Świętego dla ks.
Wojciecha w dniu imienin
2) † Józef Rossa w 2. rocznicę śmierci
1) rez.
2) Dziękczynna za opiekę MBF w trudnej sytuacji
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF, zdrowie, uleczenie wzroku i słuchu dla
Teresy z okazji 70. rocznicy urodzin oraz z prośbą o wiarę w rodzinie
WTOREK, 24 KWIETNIA 2018 R.
† Jadwiga Kazimierczyk w miesiąc po śmierci

8.00

† Leon w 4. rocznicę śmierci

7.00
8.00
18.00
19.00

18.00
19.00
7.00
8.00
18.00
19.00
7.00
8.00

1) † Zofia i Zenobiusz
2) O zdrowie duszy i ciała oraz opiekę MBF dla Zygmunta
† Rodzice: Krystyna i Janusz Adamus oraz dziadkowie z obojga stron
ŚRODA, 25 KWIETNIA 2018 R.
ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY
† Andrzej Arkadiusz Matejowski w miesiąc po śmierci
† Józef, Franciszka (k), Stanisław, Zygmunt
Dziękczynna z prośbą o Boże bł., opiekę MBF i zdrowie dla Marii z okazji urodzin oraz o Boże bł. dla całej
rodziny
† Jan Maziarz w 16. rocznicę śmierci
CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2018 R.
† Helena, Franciszek, Antoni
1) † Maria (Msza święta gregoriańska)
2) † Krystyna, Franciszek Gerega oraz siostra Maria

18.00

W intencji Bogu wiadomej

19.00
7.00

W intencji Bogu wiadomej z prośbą o opiekę św. Rity
PIĄTEK, 27 KWIETNIA 2018 R.
† Katarzyna Szady w 1. rocznicę śmierci

8.00

† Maria (Msza święta gregoriańska)

18.00

† Bolesław i Marianna oraz dziadkowie z obojga storn

19.00

† Henryk Sulima w 11. rocznicę śmierci

7.00
8.00
18.00
19.00

6.30
8.00
9.30
11.00
12.30
14.00
18.00
19.30
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SOBOTA, 28 KWIETNIA 2018 R.
1) † Katarzyna Ochylska
2) † Teresa Szabuńko w 1. rocznicę śmierci oraz Kacper Szabuńko
† Maria (Msza święta gregoriańska)
1) † Stanisław w 12. rocznicę śmierci, Franciszek, Krystyna, oraz dziadkowie z obojga stron
2) † Hieronim Mazur w 9. rocznicę śmierci
† Maria Mazur w 15. rocznicę śmierci oraz Zdzisław Baranowicz w 10. rocznicę śmierci
V NIEDZIELA WIELKANOCNA
29 KWIETNIA 2018 R.
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MBF i zdrowie dla Lucyny z okazji urodzin
† Maria (Msza święta gregoriańska)
† Czesław oraz rodzice z obojga stron
Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Dominiki z okazji 22. rocznicy urodzin
1) Za parafię
2) † Alojzy Szablewski w 1. rocznicę śmierci
† Tekla, Michał oraz dziadkowie z obojga storn
† Barbara w 3. rocznicę śmierci oraz Wanda i Józef
Dziękczynna z prośbą o opiekę MBF i Boże błogosławieństwo dla Dominiki i Adama z okazji 21. rocznicy
ślubu

