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IV Niedziela Wielkanocy
Niedziela Dobrego Pasterza
Słowa Ewangelii wg św. Jana
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».

Czytanie z Pierwszego Listu Świętego Jana Apostoła
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 23. 04. 2018 – św. Wojciecha, bpa i m. –
głównego Patrona Polski - Uroczystość
18. 00 Za + Ks. Prałata Wojciecha Skrobocz z ok. imienin i za naszych zmarłych
Kapłanów

Wtorek 24. 04. 2018 – św. Jerzego, m.
18. 00 Za ++ rodz. Józefa i Gertrudę Kiełbasa, za + brata Jerzego z rodziną, za ++ z
rodz. Kiełbasa – Wójcik, pokr. i d.op.
18. 30 Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. III Gimnazjum

Środa 25. 04. 2018 – św. Marka ewangelisty
7. 00 Przez wstawiennictwo św. Marka o dobre tegoroczne urodzaje, za naszych
Rolników oraz Gospodarzy o Boże błogosławieństwo w pracy na roli
18. 00 Za + Przemysława Przyłuckiego w 30 dz. po śm.
18. 30 Spotkanie dzieci I–Komunijnych

Czwartek 26. 04. 2018
8. 30 Różaniec za młode pokolenie
9. 00 Za + Piotra Świerc w rocznicę jego śmierci, ++ rodziców, rodzeństwo i za ++
z pokr.
18. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog.w int.
Ilzy Szaforz z ok. urodzin, za dzieci z rodzinami, w int. Gintera Suchanek z
ok. ur. i za całą rodzinę

Piątek 27. 04. 2018
18. 00 MSZA SZKOLNA I MŁODZIEŻOWA Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za
łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int. rodz. Grala

Sobota 28. 04. 2018 - św. Piotra Chanela, kapł. i m.
11. 00 Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Rity z ok. 80 r. ur., w int. Rity i Mieczysława Stęporski z ok. 60 r. ślubu, za
dzieci z rodzinami oraz wnuki
14. 00 Ślub i Msza św. Dominik Matuszek i Monika Trzaska
18. 00 PIERWSZA MSZA ŚW. NIEDZIELNA – INTENCJA ZBIORCZA
- Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z prośbą o zdrowie i Boże błog.
w int. Herberta Kula z ok. 83 r. urodzin, za dzieci z rodzinami, wnuki,
prawnuki i + żonę Jarosławę Kula, a także za całe pokr. i d.op.
- Dz. błag. do B.Op. MBNP. z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w
int. Ireny i Jerzego z ok. 48 r. ślubu i za dzieci z rodzinami
- Za + Rajnarda Buhl w dniu urodzin
- Za + Antoniego Nogosek, jego ++ rodziców, teściów, szwagra Alfonsa, za
++ z rodz. i pokr.

Niedziela 29. 04. 2018 – V Niedziela Wielkanocy
8. 00
10. 30
16. 00
16. 30

Za + Małgorzatę Micheń w I r. śm., za jej + męża Gerharda i d.op.
Za + Jadwigę Laxy w 30 dz. po śm. i za + ojca Bernharda
Uroczyste nieszpory świąteczne
Dz. błag. do B.Op. MBNP z podz. za łaski, z pr. o zdrowie i Boże błog. w int.
Mirosławy Haba z ok. ur., za męża Romana i za dzieci

Pozostałe ogłoszenia
1. Przyszła comiesięczna kolekta parafialna na drugi obraz w prezbiterium naszego
kościoła
2. W poniedziałek św. Wojciecha – głównego patrona Polski. Zapraszam na Mszę
św. za Ks. Skrobocza z okazji imienin i za naszych zmarłych Kapłanów
3. W środę święto świętego Marka. Zapraszam na Mszę św. za Rolników i o dobre
urodzaje. Na początku Mszy św. procesja wokół kościoła
4. W dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza przypada Światowy Dzień Modlitw o
Powołania, rozpoczynający 55 Tydzień Modlitw o Powołania do Służby w
Kościele
5. Zaprasza się kibiców w niedzielę 22 kwietnia o godz. 16.30 na mecz piłkarski
pomiędzy Groszmalem a Victorią Cisek

Patron tygodnia – św. Wojciech
Św. Wojciech (Adalbert), biskup, męczennik (956-997). Urodził się w możnej rodzinie
Sławnikowiców w Lubicach (Czechy). Kształcił się w Magdeburgu pod opieką
tamtejszego arcybiskupa Adalberta. Ku jego czci Wojciech przyjął (podczas
bierzmowania?) imię Adalbert, pod którym jest znany i czczony w Europie. Mając 27
lat zostaje biskupem Pragi. Po pięciu latach wysiłków pasterskich, widząc brak ich
skuteczności, św. Wojciech udaje się do Rzymu, aby papież zwolnił go z obowiązków.
Za radą sędziwego ascety, św. Nila, przyjął habit benedyktyński. Po paru latach zmarł
biskup Falkold, który zastępował go w zarządzaniu diecezją. Czesi zażądali, aby
Wojciech powrócił na biskupią stolicę. Przychylając się do życzenia papieża, Święty
wrócił do Pragi. Jednak stosunki wewnętrzne w kraju nie poprawiły się i biskup
znalazł się pośrodku rywalizujących ze sobą rodów. Kiedy zaprotestował przeciwko
zamordowaniu kobiety szukającej na terenie kościoła azylu, wrogie stronnictwo
przymusiło go do opuszczenia kraju. Wkrótce potem spaliło doszczętnie rodzinny gród
Lubice oraz wymordowało czterech braci Wojciecha wraz z ich rodzinami. Biskup
Wojciech udał się do Italii, gdzie spotkał się z Ottonem III, który zachęcał go do
działalności misyjnej. Wojciech podjął tę myśl. Jesienią 996 roku wybrał się do Polski,
aby podążyć dalej na północ. Król Bolesław Chrobry przyjął go na swym dworze
życzliwie. Proponował mu funkcję pośrednika w polskich misjach dyplomatycznych.
Biskup Wojciech wyraził jednak chęć pracy wśród pogan. Wiosną roku następnego
popłynął Wisłą do Gdańska. Król dał mu osłonę z 30 wojów. Udając się z Gdańska w
okolice Pregoły (?) biskup oddalił rycerzy Na terenie Prus 23 kwietnia 997 roku w
piątek o świcie uzbrojony tłum rzucił się na Wojciecha i towarzyszących mu

misjonarzy Najpierw został uderzony wiosłem, potem przeszyty włóczniami. Odcięto
mu głowę i wbito na pal. Chrobry wykupił ciało Męczennika i z honorami pochował je
w Gnieźnie. w dwa lata później papież Sylwester II uroczyście wpisał Wojciecha do
kanonu świętych. W marcu 1000 roku Otton III odbył pielgrzymkę do grobu Świętego.
Wtedy - podczas spotkania z Bolesławem Chrobrym - została uroczyście
proklamowana metropolia gnieźnieńska z podległymi jej diecezjami w Krakowie,
Kołobrzegu i Wrocławiu. Św. Wojciech stał się patronem Kościoła w Polsce. Jego kult
ogarnął Węgry, Czechy oraz kolejne kraje Europy. Św. Wojciech jest jednym z trzech
głównych patronów Polski. Jest też patronem archidiecezji gnieźnieńskiej, gdańskiej,
warmińskiej i diecezji koszalińsko - kołobrzeskiej oraz miast, m.in. Gniezna,
Trzemeszna, Serocka.
Życie św. Wojciecha zostało przedstawione na drzwiach gnieźnieńskich - jednym z
największych dzieł sztuki średniowiecznej w Polsce.
W IKONOGRAFII Święty występuje w stroju biskupim, w paliuszu, z pastorałem.
Jego atrybuty to także orzeł, wiosło oraz włócznie, od których zginął.

Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: «Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli
przesłuchujecie nas dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek
odzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela,
że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka – którego wy ukrzyżowaliście, a którego
Bóg wskrzesił z martwych – że dzięki Niemu ten człowiek stanął przed wami zdrowy.
On jest kamieniem odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą
węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem
żadnego innego imienia, przez które moglibyśmy być zbawieni».

Humor
Jest zakończenie roku szkolnego. Każde dziecko przyniosło prezent z własnego
zakresu możliwości. Pani wiedząc, gdzie pracują rodzice dzieci próbuje zgadnąc, co
dostała bez otwierania prezentu. Najpierw prezent daje Ania. Pani wiedząc, że jej
rodzice pracują w kwiaciarni, potrząsa pudełkiem i mówi:
- Aniu, czy to są kwiaty? - Skąd pani wiedziała?
Później prezent daje Waldek. Pani wie, że jego rodzice pracują w sklepie ze
słodyczami. Potrząsa pudełkiem i mówi:
- Waldku, czy to są czekoladki? - Skąd pani wiedziała?
Sytuacja powtarza się kilkanaście razy. Pani zawsze bez problemu zgaduje co dostała.
Jako ostatni daje prezent Jasio. Pani wie, że jego rodzice pracują w branży
monopolowej. Nim potrząsnęła pudełkiem zauważyła, że z pudełka coś wycieka.
Postanowiła to polizać.
- Jasiu, czy to jest szampan?
- Nie . . .
Pani postanowiła jeszcze raz „skosztować”
- No to może ajerkoniak?
- Nie . . .
- Poddaję się, Jasiu. Co to jest?
- Świnka morska!

