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z Proboszczem

Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce
nie należą, 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, będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i 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”.
J 10, 11-18

Najemnik to żołnierz lub pracownik, którego jedynym celem jest zarobienie pieniędzy.
W Ewangelii to człowiek niezdolny do poświęceń, uciekający przed niebezpieczeństwem.
Najemnika interesuje tylko nagroda w niebie, unika świadectwa, nie wyznaje swojej wiary.
O jakich najemnikach mówi Jezus?

Jak poznać dobrego pasterza?

Codziennie dociera do nas mnóstwo głosów,
które budzą wielkie oczekiwania, proponują
szczęście, mówią także o zdrowiu, bogactwie
i powodzeniu w życiu. Wielu współczesnych
„najemników” – w przeróżnych sferach życia
– obiecuje rzeczy łatwe i przyjemne, niewymagające wysiłku, łatwo trafiające do przekonania, zgodne z oczekiwaniami ludzi. Chcą w ten
sposób uzyskać poparcie i jakąś formę władzy.

Dobry pasterz w przeciwieństwie do najemnika nie tylko oddaje życie za swoje owce, ale
przede wszystkim stawia wysokie wymagania,
bo jego podstawowym celem nie jest zapewnienie człowiekowi szczęścia na ziemi, ale doprowadzenie go do nieba. „Musicie od siebie
wymagać, nawet, gdyby inni od was nie wymagali” – uczył święty Jan Paweł II.
ks. Eugeniusz Burzyk

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
26 kwietnia – 3 maja 2015
1. Dzisiejsza niedziela
nazywana jest „Niedzielą Dobrego Pasterza”. To dzień modlitw o powołania do
służby Bożej w Kościele. Modlimy się
w intencji kleryków
naszego Wyższego
Seminarium Duchownego w Krakowie, gdzie na pierwszym
roku studiuje również kleryk z naszej parafii
– Kamil Kubik. Równocześnie przypominamy, że kandydaci na pierwszy rok studiów
w Wyższym Seminarium Duchownym
w Krakowie powinni osobiście zgłosić się
w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej i złożyć
następujące dokumenty: własnoręcznie
napisane podanie, skierowane do Rektoratu Wyższego Seminarium Duchownego
w Krakowie, życiorys, świadectwo maturalne (oryginał), świadectwo ukończenia
szkoły średniej, aktualną metrykę chrztu
świętego z adnotacją o przyjętym sakramencie bierzmowania, opinię księdza proboszcza, opinię katechety, świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców,
świadectwo zdrowia, sześć fotografii.
2. W bieżącym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, piątek i sobota miesiąca.
W czwartek i piątek spowiedź od godz.
17.00 do 18.00.
3. Spotkanie dla rodziców kandydatów do
bierzmowania odbędzie się w czwartek –
30 kwietnia o godz. 18.30 w kaplicy, po
Mszy św. wieczornej.
4. W piątek – 1 maja obchodzimy wspomnienie Świętego Józefa, rzemieślnika.
Zgodnie z decyzją Konferencji Episkopatu Polski
w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
potraw mięsnych.

5. Od piątku rozpoczynamy nabożeństwa
majowe – codziennie
o godz. 17.30. Na stoliku w tyle kościoła
dostępna jest książka
Proboszcza pt. „Majowa terapia”, napisana
w celu przybliżenia nabożeństw majowych.
Są w niej wytłumaczone wszystkie wezwania Litanii Loretańskiej, odmawianej podczas tych nabożeństw.
6. W sobotę – 2 maja, zgodnie z decyzją Stolicy Apostolskiej, obchodzimy uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
Msze Święte będą odprawiane w porządku
niedzielnym.
7. Z powodu uroczystości NMP
Królowej Polski chorych parafian odwiedzimy w drugą sobotę miesiąca, czyli 9 maja.
8. Dziękujemy za posprzątanie kościoła i złożoną ofiarę
mieszkańcom ulic:
Wyspiańskiego, Piłsudskiego i Kopernika. W bieżącym
tygodniu troskę o nasz kościół powierzamy mieszkańcom ulic: Mickiewicza, Kochanowskiego i Kombatantów. Zapraszamy w piątek po wieczornej Mszy Świętej.
9. Dziękujemy za ofiary na prace remontowe.

INTENCJE MSZALNE
26 kwietnia – 3 maja 2015
NIEDZIELA – 26 kwietnia
7.00 † Stefan Babiuch w 1 r. śm.
8.30 † Władysław i Marianna Płonka
z synem Karolem
10.00 † Bronisław Chrapek w 8 r. śm.
11.30 † Edward Tatar w 27 r. śm.
18.00 † Zdzisław Urbańczyk
PONIEDZIAŁEK – 27 kwietnia
6.30 † Helena Pastuszka
6.30 † Władysław Żak
18.00 Błagalna o Dary Ducha Świętego
dla Roberta na czas matur i dostanie
się na wymarzone studia
WTOREK – 28 kwietnia
6.30 † Stefan Babiuch
6.30 † Tadeusz Wajdzik
18.00 † Anna Wójcik w r. śm.
18:00 † Janina i Kazimierz Drewniak
ŚRODA – 29 kwietnia
6.30 † Czesław Jasiewicz
6.30 † Anna Michewicz
6.30 † Edward Wolas
18.00 Wotywna do MB Bolesnej:
o Dary Ducha Świętego dla Roberta
i zdanie matury, o łaskę zdrowia i błogosławieństwo Boże dla siostry Marii,
† Elżbieta Bielenin, † Honorata i Stanisław Wilk z rodzicami, † Marian Pałka,
† Edward Dyrdoń, † Franciszek Kubiczek

PIĄTEK – 1 maja
6.30 † Czesław Jasiewicz
6.30 † Anna Michewicz
6.30 † Edward Wolas
6.30 † Józef Płonka z rodzicami i teściami
18.00 W intencji dzieci i młodzieży przystępujących do I Komunii Świętej i bierzmowania [NSPJ]
SOBOTA – NMP Królowej Polski – 2 maja
7.00 † Stefan Babiuch
7.00 † Czesław Jasiewicz
7.00 † Edward Wolas
7.00 † Józef i Albina
8.30 Za parafian
10.00 Za parafian
11.30 O zdrowie i błogosławieństwo Boże
dla Kamila Górki z okazji 1 rocznicy
Chrztu Świętego i urodzin
18.00 † Stanisław i Emilia Łach w 1 r. śm.
NIEDZIELA – 3 maja
7.00 † Tadeusz Radwan
8.30 † Marian Cacak w 3 r. śm.
10.00 W intencji Ojczyzny [zamówiona przez
Władze Samorządowe]
10.00 † Władysława Guznowska w 22 r. śm.
11.30 † Maria i Ludwik Gocan
12.30 Msza Święta chrzcielna
18.00 † Tadeusz Goc w 9 rocznicę śmierci
		

CZWARTEK – 30 kwietnia
6.30 † Czesław Jasiewicz
6.30 † Anna Michewicz
6.30 † Edward Wolas
18.00 † Irena Brzychcy
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