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SŁOWO PROBOSZCZA 

IV Niedziela Wielkanocna  Niedziela Dobrego Pasterza  

                                             Dzisiejsze Słowo - Siostry i Bracia - będzie 

w całości nawiązywało do Nabożeństw Fatimskich w naszej Parafii, a w 

szczególności do prośby Matki Najświętszej, aby poświęcić się - to znaczy 

całkowicie Jej się oddać. Rozumiał to papież Pius XII, który w 25. roczni-

cę Objawień Fatimskich, tj. w 1942 r., zawierzył Kościół i cały rodzaj 

ludzki Niepokalanemu Sercu Maryi, a w roku 1944 wspomnienie Niepoka-

lanego Serca Maryi zostało rozszerzone na cały Kościół. Tego samego 

Aktu dokonał papież Paweł VI w 1964 r. Kilkakrotnie uczynił to Jan Paweł 

II: 13 V 1982, 25 III 1984, 13 V 1991, 8 X w Roku Jubileuszowym 2000. 

Starając się zrozumieć powagę czasów, w których żyjemy, w Pierwszą 
Sobotę maja w czasie Nabożeństwa Fatimskiego poświęciliśmy Niepoka-

lanemu Sercu Maryi Dzieci i Młodzież z naszych Rodzin, naszej Parafii. 

Oddaliśmy Matce Bożej wszystkie dzieci: nienarodzone, małe, pierwszo-

komunijne, rocznicowe, maturzystów, kończących podstawówkę i gimna-

zjum, młodzież studiującą, pracującą. 
W czerwcu poświęćmy Niepokalanemu Sercu Maryi nas, kapłanów 

dzisiaj posługujących w Parafii, tych, którzy wcześniej tu pracowali, 

wszystkich Rodaków i duchowo związanych z naszą Wspólnotą. 
W lipcu poświęćmy wszystkie małżeństwa i całe rodziny, w szczególno-

ści te rodziny, które przeżywają kryzysy i trudności 

W sierpniu - wszystkich zniewolonych jakimkolwiek grzechem, a w 

szczególności alkoholików.  

We wrześniu poświęćmy ludzi starszych, chorych, tych bardzo poboż-

nych i tych zaniedbanych religijnie. 
W październiku poświęćmy całą naszą Parafię, wszystkie nasze sprawy, 

troski. Poświęćmy wspólnoty i ich liderów a w szczególności tych wszyst-

kich, którzy stoją daleko od Boga i Kościoła św.   
Moje słowo kieruję przede wszystkim do tych, którzy, codziennie od-

mawiając różaniec, czują jak bije Serce Matki Bożej. W dzisiejszej gazetce 

dodatek. 
W dzisiejszą niedzielę gościmy ks. Profesora mistrza Biblii - przyjmij-

my Jego kazanie z ogromnym zaufaniem Bożemu Słowu. Pamiętajmy teŻ 

o naszej modernizacji. Od tego roku akcent stawiamy tylko i wyłącznie na 

prezbiterium a następnie na posadzkę, ławki, konfesjonały. Składamy 

serdeczne podziękowanie wszystkim, którzy przekazali 1% swojego po-

datku na potrzeby naszej Parafii. Dzisiejszą tacą w II Niedzielę Miesiąca 

wspieramy modernizację. Bogu niech będą dzięki za Ołtarz główny - tron 

Matki Bożej. Natomiast czekamy na nowe tabernakulum, nowe posadzki 

w prezbiterium jak i w całym kościele, ołtarz posoborowy, nową ambonkę, 

chrzcielnicę i nowe ołtarze boczne poświęcone Bożemu Miłosierdziu i św. 

Janowi Pawłowi II.  

Wobec profanacji i wszelkiego 

zła, które na nowo próbuje za-

władnąć naszą Ojczyzną zapra-

szamy na wtorkowe Nabożeń-

stwo Ekspiacyjne. Po wieczor-

nej Mszy św. pójdziemy z pro-

cesją różańcową - z Obrazem 

Matki Bożej Częstochowskiej 

ulicami  naszej parafii. Zapra-

szamy wszystkich, którym na 

sercu leży dobro Kościoła i Oj-

czyzny naszej.  

             

  

 

 

 Słuchaj, ty! – tych mnie imion 

przy kielichach wara. 

Dawno nie wiem, gdzie moja 

podziała się wiara, 

Nie mieszam się do wszystkich 

świętych z litaniji. 

Lecz nie dozwolę bluźnić imie-

nia Maryi.  
 
Zapraszają wszystkie Małe 

Wspólnoty przy naszej parafii. 



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 życie wieczne. 
Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. 
I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy”. 
 

Jezus jest jedynym, który może dać człowiekowi życie wieczne. Ale może je dać tylko temu, kto idzie za Nim  
i kto słucha Jego głosu. Taki człowiek jest w ręku Boga. A Bóg jest wieczny. I wieczna jest Jego "ręka", czyli 
opieka. Póki On nas trzyma, także my jesteśmy wieczni.  
Czy jednak odpowiada nam bycie w ręku Boga? Czy nie obawiamy się tego, bo wydaje się nam, że w ten spo-
sób stracimy wolność? Ale co to za wolność, której kresem jest śmierć?             Źródło: www.deon.pl 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE   4 NIEDZIELA WIELKANOCNA (12.05.2019) 
      
Dzisiaj w naszej parafii gościmy księdza Profesora Stanisława Haręzgę, który jest wykładowcą 

Nowego Testamentu w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. Ks. profesor głosi 

kazania na wszystkich Mszach Świętych. Bardzo dziękujemy za przyjęcie zaproszenia i dzisiej-

szą posługę słowa. 

Dzisiaj Niedziela Dobrego Pasterza, która rozpoczyna Tydzień Modlitw o powołania do służby 

w Kościele. 

Także dzisiaj druga niedziela miesiąca. Taca przeznaczona jest na modernizację naszego ko-

ścioła. 

Trwa Maryjny miesiąc maj. Nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30, natomiast w nie-

dziele o 15.00. Serdecznie zapraszamy. 

We wtorek święto św. Macieja Apostoła. 

W środę nowenna do MB Nieustającej Pomocy połączona z nabożeństwem majowym. W środę 

po Mszy św. wieczornej spotkanie przedstawicieli wspólnot i wolontariuszy w sprawie Pikniku. 

W czwartek święto św. Andrzeja Boboli, patrona Polski. Po Koronce spotkanie Bractwa Szkaplerza  

w kaplicy. 

Do sprzątania kościoła w sobotę na godz. 10.00 prosimy rodziców dzieci rocznicowych. Za 

sprzątanie dziękujemy parafianom z ul. Zielińskiego bl. 9. 

W przyszłą niedzielę Rocznica Pierwszej 

Komunii Świętej na Mszy św. o godz. 11.00. 

Nie zapomnijmy o Pieszej Pielgrzymce na Jasną 

Górę. Już 5 lipca o godz. 6.30 wyruszy z naszego 

miasta Piesza pielgrzymka do Tronu Matki Bożej 

Jasnogórskiej. Planując wakacje pomyślmy o tym, 

czy nie warto byłoby „powalczyć” o takie niezwykłe 

rekolekcje w drodze. Wszelkie informacje można otrzymać w każdy poniedziałek w naszej kancelarii. 

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Do-

brego Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Podczas Eucharystii czytany 

jest fragment Ewangelii wg św. Jana, w którym Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem (J 10,  

1-10). Ma on wyjątkowy wymiar duszpasterski. Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powo-

łań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od tamtego 

czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona  

Dobrego Pasterza, rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Powołania do Kapłaństwa  

i Życia Konsekrowanego. Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji nowych powołań kapłań-

skich i zakonnych oraz o świętość i łaskę wytrwania dla tych, co za głosem Chrystusa poszli. 

Więcej jest szczęścia w dawaniu niż w braniu!!! 

Pani, która wyraziła gotowość przyjęcia na śnia-

danie wielkanocne ubogich dzieci jest bardzo 

proszona o kontakt z ks. Proboszczem. 



CIEKAWE PROPOZYCJE Z MAKSYMILIANA 

13 V Poniedziałek. Dzień Powszedni albo  
wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej. 

14 V Wtorek.  Święto św. Macieja, apostoła. 
16 V Czwartek. Święto św. Andrzeja Boboli, 

 prezbitera i męczennika. 
18 V Sobota. Dzień Powszedni albo  

wspomnienie św. Jana I, papieża i męczennika. 

Bar  - 514 208 525  
Księgarnia -  882 324 158  

Pomoc Ubogim- 660465243  
Hotelik -  606907324 

 
 

BEZPŁATNA POMOC 
OSOBOM POKRZYWDZO-

NYM Zadzwoń - nasza 
infolinia czynna całą dobę 

tel.16 652 52 52 

KALENDARIUM LITURGICZNE 

Wtorek— 14 maja 
6.30 O łaski potrzebne dla Alicji 

+ Zofia o spokój Jej duszy 
7.00 + Jadwiga, Jan, Bożena, Anna, Władysława  
18.00 + Tomasz, greg.10 

+ Ludwik, greg.23 
Środa– 15 maja 

6.30 + Tomasz, greg.11 
+ Eugenia Dukacz, greg.1 

7.00 O łaski potrzebne dla Alicji  
18.00 + Zofia Granda 

+ Ludwik, greg.24 
Czwartek– 16 maja 

6.30 + Eugenia, greg.2 
O łaski potrzebne dla Alicji 

7.00 + Aniela w 21. rocznicę śmierci  
18.00 + Tomasz, greg.12 

+ Ludwik, greg.25 

Poniedziałek - 13 maja 

6.30 W intencji Członków Róży M.B. Fatimskiej z prośbą o 
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
O łaski potrzebne dla Alicji 

7.00 Za dusze w czyśćcu cierpiące i za konających  
18.00 + Roman Hołowacz – int. od chóru 

+ Tomasz, greg.9 
+ Ludwik, greg.22 

INTENCJE MSZALNE NA NAJBLIŻSZY TYDZIEŃ 

Niedziela -  19 maja 
6.30 Za Parafian  
8.00 + Ludwik, greg.28  
9.30 W int. Róży Św. Stanisława Biskupa – int. od Róży 

+ Stanisław w 8. rocznicę śmierci + Władysław, Józefa, 
Stefania, Dariusz 

11.00 + Irena Solska w 20. rocznicę śmierci  
12.15 + Eugenia, greg.5  
16.00 O łaski potrzebne dla Alicji  
18.00 + Tomasz, greg.15  

Piątek -  17 maja 
6.30 + Tomasz, greg.13 

+ Eugenia, greg.3 
8.00 O łaski potrzebne dla Alicji  
18.00 + Ludwik, greg.26 

Uwielbienie Bożego Miłosierdzia 

Do wieczności odeszli : 
 

+ Bronisław Gilarski 
+ Jadwiga Osada 

 
 Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie 

DO KAPŁANÓW, UMIŁOWA-

NYCH SYNÓW MATKI BOŻEJ 

– ks. Stefano Gobbi. Zapis obja-

wień przekazywanych księdzu 

Gobbiemu przez Matkę Bożą. Ma-

ryja zwraca się bezpośrednio do 

kapłanów jako do swoich ukocha-

nych synów. Jej słowa są pełne 

czułości i matczynego zrozumienia, dają nadzieję  

i siłę wytrwania wobec cierpień i przeciwności.  
 

WSTAŃ. ALBO BĘDZIESZ 

ŚWIĘTY, ALBO BĘDZIESZ 

NIKIM – ks. Piotr Pawlukiewicz 

Myślisz, że bycie świętym nie jest 

trendy, bo świętość to jedynie nu-

da? Nawet nie wiesz jak bardzo się 

mylisz! Świętość to szalona gorli-

wość w wybieraniu najlepszego 

życia. Ksiądz Pawlukiewicz mówi 

o radzeniu sobie z kryzysami, powstawaniu z upad-

ków i słabości. Wstań i wyrusz razem z nim, bądź 

radykalny! Chciej być święty, by żyć na 100%!  
 
UZDROWIENIE DUSZY I CIAŁA. ŚWIĘTA 

HILDEGARDA Z BINGEN – Hildegard Stric-

kerschmidt. Średniowieczna mniszka Hildegarda 

była prawdziwą wizjonerką – patrzyła na człowieka 

jako całość i leczyła zarówno choroby fizyczne, jak 

i psychiczne. Jeśli żyjesz w stresie, często sięgasz 

po leki lub alkohol, nie jesteś w stanie poradzić 

sobie z problemami, zawarte w książce zasady po-

mogą Ci osiągnąć spokój i przeżyć każdy dzień  

w harmonii. 

Sobota -  18 maja 
6.30 + Eugenia, greg.4 

O łaski potrzebne dla Alicji 
7.00 + Bronisława Rybacka  
18.00 + Tomasz, greg.14 

+ Ludwik, greg.27 



 

Półmetek maja zachę-

ca nas do refleksji 

pięknym zwyczajem 

nabożeństw majo-

wych ze śpie-

wem Litanii loretań-

skiej i pieśni maryj-

nych. Odprawiane są 

one nie tylko w ko-

ściołach, lecz także 

jako nabożeństwa 

ludowe przy przy-

drożnych krzyżach, 

figurach, kapliczkach. 

W NASZYM  

KOŚCIELE MAJÓWKI  

CODZIENNIE O GODZ. 17.30,  

A W NIEDZIELĘ O 15.00. 

 

WIELKANOCNE SEMIA-

RIUM ODNOWY WIARY 

W KAŻDY PONIEDZIAŁEK, GODZ. 
18.00 

ZAKOŃCZENIE  
W SOBOTĘ 8 CZERWCA,  

CZUWANIE PRZED  
ZESŁANIEM DUCHA  

ŚWIĘTEGO 
   

W nawiązaniu do kończącego się Tygo-
dnia Biblijnego pod hasłem zaczerpniętym 
z pierwszego Listu św. Piotra: “Głosili 
ewangelię mocą Ducha Świętego” (1 P 
1,12) dzisiaj (12 maja) pół godziny przed 
każdą Mszą św. czytamy Ewangelię św. 
Jana. 
Prosimy Wspólnoty o zaangażowanie się 
w czytanie, i tak: 
- przed 6.30 – Ludzie Zboisk 
- przed 8.00 - Wspólnoty O. Pio i Szkaplerza 
- przed 9.30 –   Żywy Różaniec 
- przed 11.00 – Ministranci i Schola 
- przed 12.15 – Chór 
- przed 16.00 – krąg Domowego Kościoła 
- po Mszy św. o 16.00 do 18.00 – Odnowa  
w Duchu Świętym.  
 

 

POMÓŻ MISJOM ŚW.  
Na parkingu stoi już kontener na makulaturę. Wrzucając tam 

papier wspierasz Misyjne Dzieło Kościoła. Prosimy tę infor-

mację przekazywać innym. Dziękujemy. 

KOMUNIKAT  
Gdyby ktoś chciał należeć do Wspólnoty Żywego Różańca, to 

bardzo prosimy o kontakt z naszą księgarenką. Czekamy na 

czcicieli Matki Bożej Królowej Różańca Świętego.  


