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IV Niedziela Wielkanocna 
Ewangelia według św. Jana (10,1-10) 
 

„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, poniewaŜ 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. 
JeŜeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony - wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Złodziej przycho-
dzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby owce miały Ŝycie i miały je w 
obfitości.”  
 

a jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, 
a moje Mnie znają” (J 10,14). Te słowa Chry-

stusowe rozbrzmiewają dzisiaj w centrum liturgii 
czwartej Niedzieli Wielkanocnej wśród śpiewu 
Alleluja... Chrystus zmartwychwstały przez swoją 
mękę i śmierć objawił się jako Pasterz, który daje 
Ŝycie za swoje owce, a w swoim zmartwychwsta-
niu dał nam pewność, Ŝe On Ŝyje na wieki i pro-
wadzi swoją owczarnię do Ŝycia wiecznego. Oto 
co pisze św. Piotr w swoim Pierwszym Liście: 
„On sam, w swoim ciele, poniósł nasze grzechy na 
drzewo, abyśmy przestali być uczestnikami grze-
chów, a Ŝyli dla sprawiedliwości – Krwią Jego 
zostaliście uzdrowieni... Teraz nawróciliście się do 
pasterza i StróŜa dusz waszych” (1 P 2,24-25). 
Chrystus w dzisiejszej liturgii nazywa siebie sa-
mego nie tylko „pasterzem”, lecz takŜe „bramą 
owiec... jeŜeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie 
zbawiony – wejdzie i wyjdzie i znajdzie paszę” (J 
10,7.9). Tymi słowami potwierdza to, co będą 
później będą głosili Jego Apostołowie: „Nie dano 
ludziom pod niebem Ŝadnego innego imienia, w 

którym moglibyśmy być zbawieni” (Dz 4,12). 
Przez Niego jedynie mamy dostęp do Ojca (por. 
Ef 2,18; 1 P 3,18)... To wszystko ma konkretne 
następstwa dla naszej egzystencji chrześcijańskiej. 
Przede wszystkim trzeba nieustannie wzmacniać 
naszą więź z Chrystusem Dobrym Pasterzem i 
czynić to w kaŜdej okoliczności naszego Ŝycia, 
zarówno kiedy się znajdujemy nad „spokojnymi 
wodami”, jak wtedy, kiedy mielibyśmy znaleźć się 
w „ciemnej dolinie” (zob. Ps 23,1-4). On istotnie 
zawsze jest naszym Pasterzem, a my powinniśmy 
takŜe być zawsze owcami naleŜącymi do Niego. 
Na drugim miejscu, trzeba modlić się za tych, 
którzy w Kościele pełnią posługę pasterską; jest to 
istotnie jednocześnie ich wielkim zaszczytem i ich 
cięŜarem: uczestniczenie w Chrystusowym paster-
skim posługiwaniu, w zadaniu, które absolutnie 
wymaga współpracy i wsparcia całej wspólnoty 
kościelnej. Na trzecim miejscu, konieczną jest 
rzeczą modlić się w szczególny sposób o powoła-
nia do kapłaństwa słuŜebnego, aŜeby nie zabrakło 
pasterzy w Kościele.     św. Jan Paweł II, 1981 r. 
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Poniedziałek – 8 maja 2017 – św. Stanisława, bpa i męcz., gł. patrona Polski  J 10,11-16 
   630 1. Za † męŜa Antoniego Siara, †† rodziców Józefę i Jana Koczy oraz dziadków z obu stron 
   2. W intencji Parafian 
   900   Za †† Mikołaja Rydzak, Filipa Kowalczyk, Pelagię Kowalczyk, Barbarę Rydzak, †† z ro-

dziny z obu stron 
 1800 1. Za †† rodziców Mikołaja i Anastazję, Ŝonę Juliannę, brata Stanisława Węgrzyn, teściów 

Honoratę i Bolesława Kasza, dziadków z obu stron 
   2. Do Miłosierdzia BoŜego za †† matkę Marię, ojca Jana i brata Józefa Bliźnicki 
      NaboŜeństwo majowe   Próba dla kandydatów do bierzmowania 
Wtorek – 9 maja 2017         J 10,22-30 
   630 1. Za † Jana Cudejko (od brata Jurka z rodziną z Brzeska) 
   2. Za † Józefa Pawlisz, †† z rodziny oraz za †† z rodziny Krokosz 
   800   W języku niemieckim: Für Lebende und Verstorbene aus der Familie und Verwandschaft 
 1800 1. Za †† rodziców RóŜę i Alojzego Kruczek, dziadków Marię i Alojzego Płaczek, brata Ge-

rarda, siostrę Magdalenę, teściów Zofię i Bolesława SierŜant i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za †† rodziców RóŜę i Franciszka Madeckich   NaboŜeństwo majowe 
Środa – 10 maja 2017          J 12,44-50 
   630   Do BoŜej Opatrzności w intencji ElŜbiety Kania z okazji 75. r. urodzin z podziękowaniem za 

otrzymane łaski, z prośba o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla Jubilatki i całej rodziny 
   900   Za †† rodziców Zofię i Józefa Kłosek, †† Joachima Kłosek, Herberta Grzesiczek, Gertrudę 

Kijas, †† z rodzin Kłosek i Kijas 
 1600   Próba dla dzieci Komunijnych 
 1800 1. Za † męŜa Klausa, †† z rodziny i dusze w czyśćcu cierpiące 
   2. Za † Jana Dapa w rocznicę śmierci     NaboŜeństwo majowe 
      Próba dla kandydatów do bierzmowania 
Czwartek – 11 maja 2017         J 13,16-20 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze BoŜe bło-

gosławieństwo i zdrowie dla Krystyny z okazji 70. r. urodzin oraz dla dzieci i ich rodzin 
   2. Za †† rodziców Józefa i Anielę Dziedzioch, teściów Marię i Michała Pisarczyk, braci, bra-

tową, siostry z męŜami i za dusze w czyśćcu cierpiące 
 1600   Msza święta z sakramentem bierzmowania pod przewodnictwem ks. Bpa Pawła Stobrawy 
 1800 1. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosławień-

stwo, umocnienie wiary i zdrowie dla Łukasza z okazji 40. r. urodzin oraz dla jego rodziny 
   2. Za † mamę Eugenię w 4. rocznicę śmierci, † babcię Annę w 23. rocznicę śmierci, † ojca 

Antoniego        NaboŜeństwo majowe 
Piątek – 12 maja 2017          J 14,1-6 
   630   Za † Zygmunta Rogulskiego w 18. rocznicę śmierci, †† brata Ryszarda, rodziców Romana i 

Anielę, ks. Władysława Rogulskiego i dusze w czyśćcu cierpiące 
   900   Za †† rodziców Gertrudę i Leona Tomaszek 
 1500   Koronka do BoŜego Miłosierdzia 
 1600   Próba dla dzieci Komunijnych 
 1800 1. Za † Zbigniewa Zając w 1. rocznicę śmierci (od rodziny i przyjaciół) 
   2. Za †† rodziców Józefę i Maksymiliana Lipińskich   NaboŜeństwo majowe 
 1900   NaboŜeństwo z modlitwą dziękczynną za bierzmowanie z modlitwą w duchu Taize  
Sobota – 13 maja 2017 – NMP z Fatimy       Łk 11,27-28 
   630 1. Do BoŜej Opatrzności o opiekę córek, zięciów i wnuków 
   2. Za †† Agnieszkę i Otylię Cwik, brata Ferdynanda 
 1430   Uroczystość pierwszej spowiedzi dla dzieci (grupa wtorkowa)  
 1600   Uroczystość pierwszej spowiedzi dla dzieci (grupa piątkowa)  
 1730   NaboŜeństwo ku czci Matki BoŜej Fatimskiej 
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 1800 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Wioletty z okazji 18. rocznicy urodzin z podziękowaniem 
za otrzymane łaski, z prośbą o zdrowie, BoŜe błogosławieństwo i światło Ducha Świętego 

   2. Do BoŜej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe błogosła-
wieństwo, opiekę Matki BoŜej i światło Ducha Świętego dla wnuczki Karoliny z okazji ko-
lejnej rocznicy urodzin oraz o błogosławieństwo dla całej rodziny 

V Niedziela Wielkanocna – 14 maja 2017     Dz 6,1-7; 1 P 2,4-9; J 14,1-12 
   700   Za †† syna Bernarda, męŜa Teodora, zięcia Franciszka, rodziców i teściów, †† z rodziny 
   830   Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 
   900   W intencji Zofii i całej rodziny z podziękowaniem za otrzymane łaski, z prośbą o BoŜe 

błogosławieństwo i zdrowie 
 1030    Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej: Msza Święta w intencji dzieci przystępujących 

do spowiedzi i Komunii Świętej i ich rodziców  
 1200 1. Do BoŜej Opatrzności w intencji Janiny z okazji 70. r. urodzin z podziękowaniem za otrzymane 

łaski, z prośbą o dalsze BoŜe błogosławieństwo i zdrowie dla solenizantki i dla całej rodziny 
   2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski w 80. rocznicę urodzin Władysława Urych, z prośbą 

o BoŜe błogosławieństwo i zdrowie 
 1430   RóŜaniec Fatimski 
 1600   NaboŜeństwo dla dzieci Komunijnych Rodziców i Gości 
 1600   W klasztorze Annuntiata Spotkanie dla MałŜeństw (wraz z dziećmi) 
 1730   NaboŜeństwo majowe 
 1800   Za † męŜa Emanuela Nawrockiego w 18. rocznicę śmierci, †† brata Krzysztofa, teściów i 

†† z rodziny 
W tym tygodniu modlimy się: w intencji dzieci i młodzieŜy przygotowujących się do spowiedzi, 
Komunii i bierzmowania 
 

• Dzisiaj zapraszamy na godz. 1700 na modlitwę RóŜańcową za młode pokolenie, oraz na godz. 
1730 na naboŜeństwo majowe. 

• W poniedziałek święto św. Stanisława, biskupa i męczennika, patrona Polski. 
• W tym tygodniu czekają nas dwa waŜne wydarzenia. W czwartek o 1600 ks. Biskup Paweł Stob-

rawa udzieli sakramentu bierzmowania młodzieŜy z naszej parafii oraz z par. z Markowic i 
Płoni. W związku z tym w poniedziałek oraz w środę po wieczornej Mszy i naboŜeństwie próba 
dla kandydatów. Prosimy o przyniesienie modlitewników Droga do nieba. Tych, którzy przyjmą 
sakrament bierzmowania zapraszamy na modlitwę dziękczynną w piątek o 1900.  

• Kandydatów do bierzmowania z klas I i II zapraszamy równieŜ na czwartkową Mszę Świętą i do 
modlitwy za swoich starszych kolegów. (nie będzie w tym tygodniu spotkań w małych grupach). 

• W przyszłą niedzielę o 1030 uroczystość I Komunii Świętej. Próby dla dzieci będą w środę i w 
piątek o 1600. Spowiedź dla dzieci w sobotę, 13 maja dla grup wtorkowych o 1430, dla grup piąt-
kowych o 1600. Zachęcamy rodziców, aby przy pierwszej spowiedzi dzieci – dla podkreślenia 
waŜności sakramentu pokuty i pojednania – przyszły juŜ ze świecami i w strojach komunijnych. 
Na samej Mszy o 1030 będą zarezerwowane miejsca dla dzieci i rodziców. Rozpoczęcie procesji o 
1015. Pozostałych Parafian wyjątkowo prosimy o przyjście na inną porę Mszy Świętej. Spowiedź 
dla rodziców i gości równieŜ w sobotę od 1700. 

• W tym tygodniu w sobotę, 13 maja przypada 100. rocznica objawień Fatimskich. W tym duchu 
chcemy przeŜyć sobotnie naboŜeństwo. RóŜaniec Fatimski w przyszłą niedzielę (z racji dzieci 
komunijnych i ich naboŜeństwa) o godz. 1430. 

• We wtorek o godz. 1530 spotkanie Klubu Seniora, o 1800 próba chóru. 
• W piątek o 1500 Koronka do BoŜego Miłosierdzia. 
• MłodzieŜ zapraszamy na modlitwę w duchu Taize w piątek o godz. 1900.  
• W przyszłą niedzielę w klasztorze Annuntiata od 1600 spotkanie dla małŜeństw. Zapewniona 

będzie opieka dla dzieci. 
• 20 maja odbędzie się na G. św. Anny pielgrzymka Diecezjalnego Dzieła modlitw w intencji 

kapłanów „Oremus”.  Rozpoczęcie o 1700. Osoby zainteresowane wyjazdem prosimy o kontakt. 
• Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na potrzeby Seminarium Duchownego i Kurii Diecezjalnej.  
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Dzieci Fatimskie     S. Angela Coelho, postulatorka procesu kanonizacyjnego.  
Co moŜemy powiedzieć o cudzie za wstawien-
nictwem bł. Franciszka i Hiacynty, który został 
zaaprobowany? 
– Zgodnie z zasadami Kongregacji ds. Świętych, 
odnowionymi w ubiegłym roku, nie moŜemy 
podawać szczegółów dotyczących cudów. Mogę 
tylko powiedzieć, Ŝe dotyczy on uzdrowienia 
dziecka z Brazylii. 
Kiedy stało się popularne naboŜeństwo do 
Franciszka i Hiacynty Marto? 
– Szczerze mówiąc, jeszcze za ich Ŝycia. Zwłasz-
cza w przypadku Hiacynty. Wiele osób odwiedzało 
ją, prosząc o wyproszenie łask, a po ich otrzymaniu 
powracało, by zaświadczyć, Ŝe to znak. TuŜ po 
śmierci dzieci, znaków ich świętości zaczęło szyb-
ko przybywać. Sam proces beatyfikacyjny rozpo-
czął się w diecezji w latach 50-tych. W 1979 r. 
został przekazany do Rzymu, ale oficjalnie ten etap 
rozpoczęto dopiero w 1981 r., po zmianie ówcze-
snych przepisów. W 1989 r. wydano dekret o hero-
iczności cnót. W 1999 r. została uznana autentycz-
ność pierwszego z cudów. Dotyczył uzdrowienia 
kobiety o imieniu Emilia, która z powodu choroby 
kości przez 20 lat była przykuta do łóŜka. Modliła 
się nowenną za wstawiennictwem Franciszka i 
Hiacynty. Pewnego dnia, w rocznicę śmierci Hia-
cynty, po odmówieniu wielu nowenn, usłyszała 
głos dziecka, dziewczynki, mówiący: Wstań i 
chodź. MoŜesz to zrobić. I tak się stało. 13 maja 
2000 r. papieŜ Jan Paweł II beatyfikował pastusz-
ków, a w tym roku został uznany kolejny z cudów. 
A jak obecnie wygląda na świecie kult błogo-
sławionego rodzeństwa z Fatimy? 
–KaŜdego roku otrzymuję duŜo ponad 100 listów  
Większość tych świadectw dotyczy rozwiązania 
problemów zdrowotnych, choć są teŜ listy opisu-
jące łaskę rozwiązania problemów Ŝycia rodzin-
nego, np. relacji w małŜeństwie. I wiele innych, 
np. pomoc w znalezieniu pracy.  
Czy wśród tych świadectw jest takie, które 
poruszyło Siostrę najbardziej? 
– Jest ich wiele. Pamiętam np. list opowiadający o 
tym, jak pastuszkowie ocalili pewną rodzinę pod-
czas świąt BoŜego Narodzenia. W tej rodzinie 
wszystkie relacje były pozrywane, nikt z nikim 
nie rozmawiał. Zaczęli prosić o wstawiennictwo 
Franciszka i Hiacyntę i w trakcie świąt wszyscy 
się pojednali. Takie przykłady poruszają moje 
serce, podobnie, jak np. opowieści o nawróceniu, 
nawet jeśli nie mogą być one uznane za cud. 
Jakie przesłanie przekazuje tych dwoje pa-
stuszków współczesnemu światu? 

– Franciszek jest dla nas przykładem bliskości z 
Bogiem, osiąganej na modlitwie. Przypomina 
nam o wyzwaniu, Ŝe to Bóg powinien być w cen-
trum naszego Ŝycia, Ŝe to On jest jego istotą. 
Z kolei Hiacynta zachęca nas do naboŜeństwa do 
Matki BoŜej i do zaufania Jej. Skądinąd to doty-
czy takŜe postawy Franciszka. Hiacynta zachęca 
nas do modlitwy i ofiary w intencji nawrócenia 
grzeszników, w intencji pokoju na świecie. Pokój, 
wypraszany modlitwą róŜańcową, to coś, o czym 
szczególnie powinniśmy dziś pamiętać. A takŜe 
modlitwa za Ojca Świętego. Tym trzem intencjom 
poświęciła swoje Ŝycie Hiacynta. 
A kim dzieci Fatimskie są dla siostry osobiście? 
– W postaci Franciszka pociąga mnie to, Ŝe był 
tak bardzo skoncentrowany na tym, co w Ŝyciu 
najwaŜniejsze i nie zwracał uwagi na sprawy dru-
gorzędne. On pomaga mi zawsze skupiać się na 
Bogu. Z kolei Hiacynta pomaga mi swoją pasją, 
miłością, entuzjazmem w oddawaniu Ŝycia za 
innych, nie myśleniu o sobie. Jako uczennica 
Chrystusa, zapomina o sobie, oddając swoje Ŝycie 
jako dar dla innych. I do tego mnie zachęca: by 
nigdy się nie męczyć czynieniem dobra i zapomi-
naniem o sobie ze względu na innych. 
W jaki sposób kanonizacja wpisuje się w wy-
zwania, przed jakimi stoi obecnie Kościół w 
Europie, w której powraca m.in. pytanie o jej 
chrześcijańskie korzenie? 
– Myślę, Ŝe Ŝycie tych dwojga pastuszków, wraz z 
całym orędziem fatimskim, którego byli świad-
kami i powiernikami, przypomina nam, Ŝe powin-
niśmy być świadomi odpowiedzialności za histo-
rię: historię naszego świata i historię Zbawienia. 
WaŜniejsze od nazywania po imieniu problemów, 
wobec których dziś stoję, takich, jak np. terro-
ryzm, czy relatywizm, jest świadomość, Ŝe dzięki 
mojej modlitwie mogę zmienić historię. śe mogę 
współpracować z Bogiem, który jest Panem histo-
rii, tak, by ludzie dokonywali dobrych wyborów. 
Ponadto ta kanonizacja raz jeszcze przypomina 
nam o objawieniu i orędziu fatimskim, bo to za 
sprawą tego wydarzenia dwójka dzieci stała się 
świętymi. TakŜe to orędzie powinniśmy odnieść 
do naszej współczesnej historii. 
Oczekiwanie na kanonizację zbiega się z przy-
gotowaniami Kościoła do synodu o młodzieŜy. 
Czy to znaczy, Ŝe młodzi mają dziś w Kościele 
szczególne znaczenie? 
– Tak sądzę. To podkreślenie, Ŝe dzieci odgrywa-
ją waŜną rolę w świętości Kościoła. 
Dziękuj ę za rozmowę.            (cyt. za eKAI) 


