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IV Niedziela Wielkanocna  

Ewangelia wg św. Jana 10,11-18. 

Jezus powiedział do faryzeuszów: "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 owczarni. 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 potem znów odzyskać. 

Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je 

znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca". 

Pierwszy list św. Jana 3,1-2. 

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi 

Bożymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 

Jego. 

Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, czym 

będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do Niego podobni, bo ujrzymy Go 

takim, jakim jest. 



Intencje mszalne 
Poniedziałek  27. 4. 2015  

7. 00 Za + Martę Giza, za jej ++ rodziców Stanisława i Marię oraz pokr. 

Wtorek  28. 4. 2015 – św. Ludwika Marii de Monfort, kapł. 
7. 00 Za + Cecylię Okos w rocznicę śmierci 

18. 00 Za + Hermana Kurpiers, jego ++ rodzicow i teściów 

18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas I i II Gimnazjum 

Środa  29. 4. 2015 – św. Katarzyny Sienieńskiej, dz. i dra K. 
18. 00 Za + Bernadetę Łysakowską w I r. śm. i za ++ z pokr. 

Czwartek  30. 4. 2015 – św. Piusa V, pap. 
8. 30 Różaniec w int. młodego pokolenia 

9. 00 Za ++ zalecanych w wypominkach, za ++ Kapłanów, Siostry Zakonne, 

naszych krewnych i dusze czyśćcowe 

16. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Ireny i Ryszarda Kasperek z ok. 25 rocznicy ślubu i za dzieci z rodzinami  

oraz w int. rodziców 

Piątek  1. 5. 2015 – św. Józefa Rzemieślnika – Święto Pracy – I pt m-ca 
7. 00 Do NSPJ w int. Czcicieli, Ofiarodawców Mszy św., za Chorych, Cierpiących 

i za Dobrodziejów 

9. 00 Za + męża i ojca Antoniego Nogosek, za ++ rodziców i teściów 

17. 30 Nabożeństwo  majowe 

18. 00 Za + matkę Marię Kondziela w dniu urodzin, za + męża Jana i pokr. 

18. 30 Katecheza dla dzieci I-komunijnych 

Sobota  2. 5. 2015 – Uroczystość NMP Królowej Polski – Głównej Patronki 

Polski 
7. 00 - Do Niepokalanego Serca NMP w int. Czcicieli i Ofiarodawców  

- Za + ojca Teodora Wójcik z ok. rocznicy śmierci, za ++ rodz., rodzeństwo, 

szwagierkę Różę, pokr i d.op. 

14. 00 Dz. błag do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. 

Renaty i Zygmunta Dombrowa z ok. 25 r. ślubu, za dzieci i za ++ rodziców  

z obu stron 

16. 30 Dz. błag. Do B.Op. MNBP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boze błog. w 

int. Łucji i Joachima Matejka z ok. 25 r. ślubu i za dzieci 

17. 30 Nabożeństwo majowe 

18. 00 Pierwsza Msza św. niedzielna – intencja zbiorcza  

- Przez wstawiennictwo NMP Królowej Polski w int. naszej Ojczyzny  

- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w 

int. Herberta Kula z ok. 80 r. ur., za dzieci z rodzinami, wnuki i prawnuki 

oraz w int. całej rodziny  

- Za ++ teściów Marię i Wilhelma Wittek, za ++ Matyldę i Jana Kubis, za + 

Edytę Kubis, pokr. i d.op.  

- Za ++ Łucję i Józefa Jaguś, ich syna, córkę i zięcia Alfonsa  

- Za + matkę Marię Czernecką w 20 r. śm. i Romana Czrneckiego w 23 r. śm.  

- Za + Zdzisława Kurus w 30 dz. po śm.  



- Za + Zbigniewa Basińskiego w 30 dz. po śm.  

- Za + Erwina Piecha w I r. śm. 

Niedziela  3. 5. 2015 – V Niedziela Wielkanocna – I Komunia Święta  
8. 00 Za + Katarzynę Kowol, za + siostrę Marię, braci Jana i Alfonsa, za ++ Marię 

i Romana Piechaczek  oraz d.op. 

10. 30 UROCZYSTA SUMA W INT. DZIECI PIERWSZOKOMUNIJNYCH, ZA 

ICH RODZICÓW, DZIADKÓW I CHRZESTNYCH, PROSZĄC O ŁASKI   

OD CHRYSTUSA EUCHARYSTYCZNEGO 

15. 45 Nabożeństwo  majowe 

16. 30 Za ++ rodz. Franciszka Miemiec, dwie jego żony, za ++ rodz. Kornek, pokr. 

i d.op. 

Pozostałe ogłoszenia  

1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza – Dzień Modlitw o Powołania, który  

rozpocznie Tydzień Modlitw o Powołania do Służby Bożej w kościele  

2. W środę święto Katarzyny Sieneńskiej – patronki Europy  

3. Przeżywamy pierwszy piątek miesiąca. Czcicieli Serca Pana Jezusa 

zapraszam na Mszę św. pierwszopiątkową  

4. W pierwszy piątek odwiedziny chorych od godz. 10.00  

5. W niedzielę 3 maja kolekta jest wyznaczona na potrzeby 

Międzyseminaryjnego Wyższego Seminarium Duchownego i innych 

instytucji diecezjalnych  

6. W piątek rozpoczynamy miesiąc maj, dlatego wszystkich Czcicieli MB 

zapraszam na nabożeństwa majowe – zawsze o 17. 30 przed Mszą św. 

wieczorną  

7. Pierwszego maja w piątek jest DYSPENSA  BISKUPOW POLSKICH OD  

ZACHOWANIA  POSTU  PIĄTKOWEGO  

8. W  tym roku jest przeniesienie uroczystości NMP Królowej  Polski z 

trzeciego na drugi maj – a więc z niedzieli na sobotę  

9. Rocznica I Komuni dla dzieci z klas IV będzie 10 maja o godz. 10.30  

10. Bierzmowanie naszej młodzieży z klas III Gimnazjum ma miejsce 11 maja 

o godz. 16.30 w kościele w Malinie  

11. Podziękowanie naszym Rolnikom-Gospodarzom i Działkowiczom za 

liczny udział w Mszy św. ku czci św. Marka – o DOBRE URODZAJE i 

BOŻE BŁOGOSŁAWIEŃSTWO w PRACY NA ROLI  

12. We wtorek o 19.00 próba chóru  

13. Zaprasza się kibiców w niedzielę 26 kwietnia o godz. 16.30 na mecz 

piłkarski pomiędzy Groszmalem a Polonią Prószków 



Święty tygodnia – św. Józef 

Św. Józef, Małżonek i Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny Opiekun Pana 

Jezusa. Wywodził się z rodu króla Dawida. Mimo wysokiego pochodzenia nie 

posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem, ciesielką. Zaręczony z 

Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Postanowił wówczas dyskretnie 

się usunąć. Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, 

do domu w Nazarecie (Mt 1-2; 13,55; Łk 1-2). Podporządkowując się dekretowi o 

spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu 

Dziecięciu imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania ucieka 

z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda wraca do Nazaretu. Po raz ostatni 

Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim 

Jezusem do Jerozolimy Uważa się, że zmarł wcześnie, jeszcze przed rozpoczęciem 

nauczania publicznego przez Pana Jezusa. Apokryfy i pisma Ojców Kościoła 

wysławiają jego cnoty i niewysłowione powołanie - oblubieńca Maryi, żywiciela i 

wychowawcy Jezusa. Jest patronem Kościoła powszechnego, licznych zakonów 

krajów: Austrii, Czech, Filipin, Hiszpanii, Kanady Portugalii, Peru, wielu diecezji, 

miast oraz patronem małżonków i rodzin chrześcijańskich, ojców sierot, a także cieśli, 

drwali, rękodzielników robotników rzemieślników wszystkich pracujących, 

uciekinierów. Patron dobrej śmierci. 

W IKONOGRAFII św. Józef przedstawiany jest z Dziecięciem Jezus na ręku, z lilią w 

dłoni. Jego atrybutami są m. in. narzędzia ciesielskie: piła, siekiera, warsztat stolarski; 

bukłak na wodę, kij wędrowca, kwitnąca różdżka (Jessego), miska z kaszą, lampa, 

winorośl. 

Humor 

Młoda narzeczona, blondynka, przyszła po raz pierwszy do domu przyszłych teściów.  

Zaczynają jeść obiad.  

- W naszym domu jest zwyczaj, że zawsze przed rozpoczęciem posiłku się żegnamy - 

mówi przyszła teściowa, a blondi na to:  

- W naszym domu czegoś takiego nie ma, może dlatego, że moja mama dobrze gotuje. 

Jasio zwierza się koledze:  

- Wczoraj aż 2 razy dostałem od ojca w skórę:  

- Dlaczego aż 2 razy?  

- 1 raz, gdy mu pokazałem świadectwo, a 2 raz, gdy się okazało, że to jego. 

Nauczyciel się wkurzył na Jasia, że mówi do niego na ty i kazał mu napisać w 

zeszycie: nie będę mówił do nauczyciela po imieniu.  

Na drugi dzień nauczyciel czyta i mówi:  

- Jasiu, ale ty napisałeś 200 razy, a nie 100.  

- Bo cię lubię Kaziu. 


