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IV Niedziela Wielkanocna 
Ewangelia według św. Jana (10,27-30) 
 
Jezus powiedział:  
”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną 
i Ja daję im Ŝycie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wy-
rwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od 
wszystkich. I nikt nie moŜe ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Oj-
ciec jedno jesteśmy”. 
 

Dzisiejszy fragment został wyjęty z tzw. mowy 
Jezusa o Dobrym Pasterzu. Jezus przy pomocy 
bardzo sugestywnego i czytelnego – przynajmniej 
w owych czasach – obrazu, objawia nam kim jest i 
jaka jest Jego rola względem nas. Jest to rola paste-
rza, dobrego pasterza.  

Dzisiaj, w czasach, gdy oduczono nas dobrze 
pracować i szanować pracę, a zwłaszcza szanować 
ludzi, dla których pracujemy, ten epitet – „dobry” – 
moŜe się wydawać cokolwiek niezrozumiały. Tym 
bardziej, Ŝe nie bardzo juŜ chyba wiemy, na czym 
w ogóle polega praca pasterza, a co dopiero mamy 
znać takie niuanse, jak „dobry” pasterz.  

Pasterz ma przede wszystkim troszczyć się o 
owce. W dzisiejszych czasach powiedzielibyśmy 
raczej, Ŝe ma dbać, by szybko przybierały na wadze, 
dawały duŜo wełny i wysokoprocentowego mleka 
oraz miały gęstą skórę na koŜuch. Traktujemy owce 
jedynie w kategoriach ekonomiczno-uŜytkowych. 
JednakŜe dla śydów owce, a jeszcze bardziej baran-
ki, miały wartość szczególną, i to wcale nie tylko 
kulinarną. Było to zwierzę ofiarne, to znaczy takie, 
które składano Bogu w ofierze jako dar, zadość-
uczynienie czy ofiara zastępcza. KaŜdy śyd pamię-
tał, Ŝe baranek był miłym Bogu darem Abla, Ŝe 
zastąpił w krytycznej chwili Izaaka, Ŝe krew baranka 
paschalnego ocaliła ich przodkom Ŝycie w niewoli 
egipskiej. Bohater przypowieści, którą Natan opo-
wiedział Dawidowi, tak kochał swoją owieczkę, Ŝe 
spała z nim na jednym posłaniu.  

Stosunek śydów do tych zwierząt był bardzo 
serdeczny i ciepły. A zarazem wiedzieli teŜ, Ŝe była 

to podstawa ich utrzymania i wyŜywienia. I dlatego 
potrafili szanować i cenić kaŜde jagnię. 

Trzeba to wszystko chociaŜ trochę wiedzieć, Ŝe-
by zrozumieć, co to znaczy być dobrym pasterzem. 
To nie tylko bezpiecznie prowadzić owce po górach, 
karmić, poić i myć, lecz takŜe kochać, mówić do 
nich, traktować je z czułością, w sposób osobisty i 
prawie intymny. Oczywiście, dobrze rozumiemy, Ŝe 
tak moŜna traktować jedynie człowieka,  nie zwie-
rzę. I właśnie tak traktuje nas Jezus.  

Zna nas. „Znać” w języku biblijnym oznacza 
bliską i serdeczną więź miłości, obustronne zaufa-
nie i otwarcie się na siebie, odsłonięcie swego wnę-
trza, oznacza coś, co łączy męŜa i Ŝonę w najin-
tymniejszych momentach. Dlatego ci, których Je-
zus zna, ufają Mu, idą Jego drogą, słuchają Jego 
głosu, bo wiedzą, Ŝe to daje im gwarancje bezpie-
czeństwa, umoŜliwia Ŝycie w pokoju i miłości, bez 
lęku przed śmiercią na wieki.  

A ta gwarancja jest w Bogu. W tym momencie 
Jezus nie powołuje się tylko na siebie – nikt z 
uczniów nie rozumiał wtedy jeszcze, co to znaczy, 
Ŝe Jezus jest Synem BoŜym – lecz na Boga. Zara-
zem utoŜsamia się z Ojcem: naleŜeć do Jezusa, to 
tyle samo, co naleŜeć do Boga. Jezus jest Dobrym 
Pasterzem, który prowadzi do Ojca i właśnie dlate-
go moŜe zagwarantować nam Ŝycie wieczne, bo 
Bóg jest większy od wszystkiego. Czy to nie wspa-
niałe, Ŝe nasz los jest w tak dobrych i pewnych 
rękach?! 

 
Ks. Mariusz Pohl 
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Poniedziałek – 22 kwietnia 2013        J 10,1-10 
   630   Za †† rodziców Ernestynę i Pawła Piechula, za †† z rodziny Piechula, Chmiela, Gorlach i Chromik 
   700   Do BoŜej Opatrzności w 80. rocznicę urodzin Leonii z podziękowaniem za otrzymane łaski, z 

prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie oraz za † męŜa Antoniego 
 1800 1. Za †† męŜa Jerzego Chrósta, rodziców z obu stron, siostrzenicę, siostrę i szwagra 
   2. Za †† Kazimierę, Stanisława, Tadeusza Nowakowskich 
Wtorek – 23 kwietnia 2013 – św. Wojciecha, bpa i męcz., gł. patr. Polski  J 12,24-26 
   630   W 40. rocznicę ślubu Marii i Tadeusza, z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata 
   800   W języku niemieckim: Za †† Agnieszkę Gospos, jej męŜa Jana i syna Erharda, dziadków Ro-

mualda i Annę Gospos oraz za Waltera Gospos 
      900    Za † Ireneusza Szczepanika w rocznicę śmierci  
 1800   Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Henryka Sowika z 

okazji 40. rocznicy urodzin, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
Środa – 24 kwietnia 2013        J 12,44-50 
   630   Za †† rodziców Waleskę i Jozefa Noga oraz za †† rodzeństwo 
   700   intencja wolna 
 1800 1. Za †† rodziców Franciszkę i Antoniego Jurecki, † siostrę Teresę i siostrzeńca Artura 
   2. Za †† dziadków Salomeę i Jana Czernieckich oraz Janinę i Wojciecha Kobylnik w rocznicę 

śmierci, za †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
Czwartek – 25 kwietnia 2013 – św. Marka, Ewangelisty    Mk 16,15-20 
   630   W intencji córki GraŜyny z okazji 51. rocznicy urodzin z podziękowaniem za otrzymane łaski, 

z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   700   Za † Ŝonę Urszulę w 5. rocznicę śmierci 
 1630   Spowiedź dla dzieci 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Reginy z okazji 65. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   2. Za † męŜa i ojca Aleksandra w rocznicę urodzin 
Piątek – 26 kwietnia 2013        J 14,1-6 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji Hildegardy z okazji 80. rocznicy urodzin z podziękowaniem 

za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
   900   Za †† rodziców Jakuba i Annę Mrozek 
 1800 1. W intencji ks. Mariusza o błogosławieństwo BoŜe w pracy duszpasterskiej z okazji urodzin (od 

RóŜ RóŜańcowych) 
   2. Za † matkę Józefę w 2. rocznicę śmierci, †† ojca Konrada, męŜa Mieczysława oraz za †† z 

rodzin Plura i Olszowy 
   3. Za † Helenę Orzeł (w 30. dzień) 
 1900   NaboŜeństwo dla młodzieŜy 
Sobota – 27 kwietnia 2013        J 14,7-14 
   630   Za † męŜa Władysława Łubika w 16. rocznicę śmierci, †† rodziców z obu stron, braci, szwa-

grów i szwagierkę Annę Łukasiak 
   700   Do BoŜej Opatrzności w intencji Jadwigi z okazji 60. rocznicy urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata Ŝycia 
 1200   Ślub: Justyna Gilga – Adrian Ciołek 
 1300   Ślub: Joanna Otlik – Damian Tomasiak 
 1730   Nieszpory Maryjne 
 1800   W sobotni wieczór: 1. Za † matkę Erykę Procek w 15. rocznicę śmierci i za †† z rodziny Pro-

cek i Rudzki 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za † ojca Stefana Oleksego, brata Romana, jego Ŝonę Katarzynę, 

szwagra Eugeniusza 
   3. Za † Stefanię Tarnawską w I rocznicę śmierci oraz † ojca Bronisława Tarnawskiego w 31. 

rocznicę śmierci 
 1900   Czuwanie dla dorosłych: konferencja, Adoracja, okazja do spowiedzi 
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V Niedziela wielkanocna – 28 kwietnia 2013 Dz 14,21-27; Ap 21,1-5; J 13,31-33.34-35 
   700    Do BoŜej Opatrzności w intencji Teresy i Mariana z okazji 40. rocznicy ślubu z podziękowa-

niem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
   830    Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900    Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski w intencji Władysławy i Sylwe-

stra z okazji 45. rocznicy ślubu, z prośbą o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1030 1. W intencji rocznych dzieci: Miłosz Piotr Zacharko, Ignacy Paskuda, Oliwia Skowyra, Bar-

tosz Bieńkowski 
   2. W intencji Ewy i Krzysztofa Karaśkiewiczów o BoŜe błogosławieństwo w rodzinie 
 1200   W 60. rocznicę urodzin Zofii Ewy Blana z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o 

dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny 
 1600   NaboŜeństwo dla dzieci przygotowujących się do spowiedzi i Komunii z poświęceniem świec 
 1700    RóŜaniec za młode pokolenie 
 1730   Nieszpory niedzielne 
 1800    Za † córkę Paulinę Górczyńską w dniu urodzin 
W tym tygodniu modlimy się: o nowe powołania oraz o zachowanie powołań 
 

• Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza – dzień 
modlitw o nowe powołania kapłańskie i za-
konne. Zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę 
RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na 
godz. 1730 na nieszpory niedzielne. Dziś takŜe 
na 1600 zapraszamy na plebanię rodziców 
księŜy i sióstr pochodzących z naszej parafii. 

• We wtorek uroczystość św. Wojciecha, 
głównego patrona Polski. 

• W poniedziałek o 1900 próba scholi; o godz. 1600 spotkanie Klubu Seniora o 1700 próba chóru. 
• W tym tygodniu swoje spotkania będą miały dzieci przygotowujące się do spowiedzi i Komunii Świętej. 
• W tym tygodniu odbędą się takŜe spotkania dla kandydatów do bierzmowania z klas I i II gimna-

zjum. Terminy spotkań są wywieszone w gablotce. 
• Spotkanie Kr ęgu Biblijnego oraz Ruchu Rodzin Nazaretańskich w środę po wieczornej Mszy. 
• Spowiedź dla dzieci w czwartek o 1630. RównieŜ w czwartek o 1900 spotkanie formacyjne SNE. 
• MłodzieŜ zapraszamy na spotkanie w piątek o godz. 1900. O 2000 spotkanie grupy brewiarzowej. 
• Spotkanie Marianek w piątek o 1700. 
• Spotkania ministrantów: lektorzy w środę o godz. 1900; ministranci i kandydaci w piątek o 1600. 
• W sobotę czuwanie dla dorosłych. Po Mszy wieczornej konferencja, Adoracja i okazja do spowiedzi. 
• W przyszłą niedzielę o godz. 1030 Msza Święta w intencji rocznych dzieci. 
• Duszpasterstwo Akademickie w Opolu zaprasza na Warsztaty Uwielbienia. Przygotowują one do 

koncertu uwielbienia w uroczystość BoŜego Ciała. 
• W piątek, 26 kwietnia w Opolu odbędzie się u Sióstr Notre Dame nocne czuwanie dla młodzieŜy w 

intencji diakonów przygotowujących się do święceń. 
• Przypominamy o czuwaniu dla młodzieŜy (30 kwietnia) oraz o Diecezjalnym Święcie Rodziny w 

Jemielnicy 1 maja. 
• Powstała firma proponująca pomoc osobom starszym, samotnym i schorowanym. Szczegóły oraz 

kontakt podany jest na plakacie. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na bieŜące potrzeby parafii. Dziś takŜe przed kościołem dodat-

kowa zbiórka na pokrycie kosztów ogrzewania. 
• Za wszystkie ofiary, kwiaty i prace przy kościele składamy serdeczne „Bóg zapłać”.  
 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 
� Mieczysław Duda, zam. na ul. Pomnikowej 12 
� Jan Bigus, lat 76, zam. na ul. Waryńskiego 7B 
� Antoni Urbas, lat 74, zam. na ul. Waryńskiego 7D 

 
Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie. 
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Pod sercem Matki   
- wspomnienie o księdzu Eugeniuszu Dębickicm 
 

Dom 
Korzenie ks. Eugeniusza Dębickiego sięgają Kre-

sów. Jego Ojciec Marcin pochodził z Kuropatnik 
koło BereŜan, twierdzy kresowej, a mama Maria z 
pobliskiej Baranówki. Młodzi wówczas narzeczeni, 
dotknięci zostali poŜogą wojenną. Uciekając wraz z 
tysiącami Polaków, przed nacjonalistami ukraiński-
mi, którzy w tym czasie wymordowali kilkadziesiąt 
tysięcy Polaków, trafili na ziemie zachodnie. Rodzi-
ny osiedlili się w Racławicach Śląskich. Wkrótce 
Marcin i Maria pobrali się, a rok później urodził się 
Eugeniusz. W następnych latach przyszli na świat 
bracia Jan i Ryszard. Dzieci otrzymały staranne 
wychowanie w duchu: „Bóg, Honor i Ojczyzna”. W 
przyszłości ta postawa słuŜby Bogu i Ojczyźnie 
miała charakteryzować kapłaństwo ks. Eugeniusza. 
Gienek, bo tak wołano na chłopca, ukończył szkołę 
podstawową w Racławicach Śląskich. Jego wraŜli-
wość, uśmiech i dobroć budowały wokół radość i 
przyjazną atmosferę. 

Eugeniusz podejmuje dalszą naukę w NiŜszym 
Seminarium w Gliwicach. Kiedy komuniści rozwią-
zali seminarium, wrócił do domu. Rodzice starali się 
syna ulokować w Liceum Ogólnokształcącym w 
Głubczycach. Nie było to łatwe, poniewaŜ ówczesne 
władze jak mogły  utrudniały Ŝycie ludziom wyzna-
jącym wiarę w Boga. Dzięki staraniom matki i zali-
czeniom przez chłopca dodatkowych egzaminów 
oraz cofnięciom roku nauki, Eugeniusz rozpoczął 
naukę w liceum.  

Na rozstajach dróg 
W roku 1960 ks. Eugeniusz ukończył liceum i 

podjął studia w WyŜszym Seminarium Duchownym 
w Nysie. Młody kleryk wciąŜ szuka swego miejsca 
w Ŝyciu. W końcu, po dwóch latach Ŝegna semina-
rium i składa dokumenty na Akademię Medyczną 
we Wrocławiu. Nie otrzymuje indeksu. Podejmuje 
pracę jako sanitariusz w pogotowiu. Rok później 
zdaje ponowne egzaminy na medycynę. Tym razem 
przyjeŜdŜa do domu z indeksem. Wydaje się, Ŝe 
odnalazł to, czego szuka. Pan Bóg jednak miał inne 
plany. Młody student szamoce się, prowadzi walkę 
wewnętrzną niczym Jakub z Bogiem. Po 2 latach 
medycyny daje za wygraną, wraca do biskupa opol-
skiego Franciszka Jopa i prosi o przywrócenie do 
seminarium. I choć nie było to praktykowane, biskup 
wyraŜa zgodę. W seminarium kleryk pełni dodatko-
wą funkcję, coś w rodzaju felczera.  23 kwietnia 
1978 r. w Opolu 36-letni Eugeniusz Dębicki przyj-
muje święcenia kapłańskie. 

Po święceniach przez siedem lat pełni posługę wi-
kariusza parafialnego – najpierw w parafii Trójcy 
Świętej w Bytomiu (1978–1981), a następnie w 
Niemodlinie (1981–1985). W 1985 r. zostaje mia-
nowany proboszczem w Kolnicy. Po czterech latach 
otrzymuje propozycję objęcia probostwa w sanktu-
arium Matki BoŜej w Raciborzu. Początkowo od-
mawia, ale pokora karze mu stawić się  pod sercem 
Matki Raciborskiej. Tłumaczy sobie, Ŝe to tylko na 
chwilę i zgadza się z dniem 15 września 1990 przy-
jąć obowiązki administratora. Ta chwila miała trwać 
blisko 23 lata. 

Kapłan Maryjny  
Ksiądz Eugeniusz był kapłanem Maryjnym. Z Je-

go inicjatywy od 13 maja do 13 października rok 
rocznie odbywały się naboŜeństwa fatimskie ściąga-
jące tłumy wiernych z Raciborza i okolic. Proboszcz 
wprowadził naboŜeństwa róŜańcowe po sobotniej 
mszy wieczornej, a takŜe, ostatnio, naboŜeństwa 
Pierwszych Sobót wynagradzające Sercu Jezusa i 
Maryi. 

Jako kustosz sanktuarium dbał, aby Ŝywy był kult 
do Maryi. Był naśladowcą beatyfikowanego Jana 
Pawła II. Dzięki staraniom ks. Eugeniusza w roczni-
cę urodzin papieŜa, dnia 20 maja 2006 roku, przy 
kościele, uroczyście odsłonięto pomnik Jana Pawła 
II. Organizował równieŜ wspaniałe koncerty z okazji 
urodzin błogosławionego papieŜa. Zawierzył parafię 
i siebie BoŜemu Miłosierdziu wprowadzając do 
świątyni relikwie św. Faustyny Kowalskiej. Mawiał 
„kiedy wszystko i wszyscy nas zawiodą Miłosierdzie 
BoŜe, pozostanie z nami, bo jest Miłością kochającą 
i przebaczającą. Ks. Eugeniusz nieraz wspominał, Ŝe 
Maryja przyprowadziła go do Raciborza. Będąc 
proboszczem, a zarazem kustoszem sanktuarium 
Matki BoŜej z wielką siłą szerzył kult Cudownego 
Obrazu Matki BoŜej Raciborskiej. Z radością witał 
kilkadziesiąt pielgrzymek przychodzących corocznie 
do świątyni.  

Kaznodzieja 
Był świetnym kaznodzieją, poruszającym do głębi 

serca ludzkie. Nie bał się głosić prawdy, bo Ŝył 
prawdą. Wychowany w duchu patriotyzmu, do-
świadczony czasami komunistycznymi, napełniał 
wiernych nadzieją. Zarzucano mu, Ŝe dotykał polity-
ki. Ale ksiądz Eugeniusz jasno powtarzał: „Zabijanie 
dzieci nienarodzonych jest grzechem”, „Nie ma 
przyzwolenia na usuwanie krzyŜa z przestrzeni Ŝycia 
publicznego, nie ma przyzwolenia na manipulację 
człowiekiem”, „JeŜeli odrzucimy przykazania, od-
rzucimy Boga”, „Tylko wiara jest w stanie nadać 
sens ludzkiemu Ŝyciu”. Kapłan z Matki BoŜej dbał o 
rocznice niepodległości, katyńskie i Sybiraków.   

Ryszard Frączek 
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