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IV Niedziela Wielkanocna

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna w całym Kościele 53. Świato
wy Tydzień Modlitw o nowe powołania kapłańskie oraz do życia konsekrowane
go. W intencji nowych powołań: kapłańskich, misjonarskich i misyjnych będziemy
modlić się jeszcze dzisiaj podczas nabożeństwa majowego o godz. 18.
2. W liturgii najbliższych dni będziemy obchodzili: w sobotę – uroczystość Matki Bo
żej Łaskawej, głównej Patronki Warszawy.
3. W sobotę 13 maja w Archidiecezji Warszawskiej odbędą się uroczystości związane
z Jubileuszem 100. rocznicy objawień fatimskich. Uroczystej Mszy św. w Sanktu
arium Matki Bożej Fatimskiej w Warszawie – Ursusie o godz. 17 przewodniczyć
będzie J. E. Kazimierz Kardynał Nycz. Informujemy jednocześnie, że ogólnopol
ski Jubileusz 100. rocznicy objawień fatimskich będzie miał miejsce w Sanktu
arium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem, we wtorek 6
czerwca br. Uroczystej Mszy św. o godz. 18 będzie przewodniczył Arcybiskup Sta
nisław Gądecki, Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. Tego dnia pono
wimy Akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu Maryi.
4. W czwartek 11 maja odbędzie się w naszej Bazylice Uroczysty Koncert „400 lat
Charyzmatu Wincentyńskiego”, w hołdzie św. Janowi Pawłowi II, w 3. rocznicę
kanonizacji. Wystąpi Polska Orkiestra Muzyki Filmowej oraz Chór Uniwersytetu
Śląskiego w Cieszynie pod dyrekcją ks. Przemysława Pasternaka. Honorowy Pa
tronat nad koncertem objął Wizytator Polskiej Prowincji Zgromadzenia Księży
Misjonarzy ks. dr Kryspin Banko. Początek o godz. 20. Zapraszamy.
5. W przyszłą niedzielę, 14 maja, nasza wspólnota parafialna będzie przeżywała
Uroczystość I Komunii Świętej podczas Mszy św. o godz. 10.30. Odnowienie
przyrzeczeń chrzcielnych oraz spowiedź dla dzieci, rodziców i chrzestnych w sobo
tę 13 maja o godz. 10.
6. Artyści plastycy grupy „Rota” zapraszają w dalszym ciągu do dolnego kościoła na
wystawę „W Hołdzie Żołnierzom Niezłomnym”. Wystawa czynna w niedziele
w godz. od 13 do 18.
7. Zachęcamy do sięgnięcia po prasę katolicką. W zakrystii są także do nabycia te
goroczne Kazania pasyjne oraz 29 tom Świętokrzyskich Kazań Radiowych. Go
rąco polecamy.
8. Zgodnie z zapowiedzią gościmy dziś młodzież z Wolontariatu Misyjnego nasze
go Zgromadzenia „MISEVI Polska”, która pragnie podzielić się swoim do
świadczeniem pracy na Madagaskarze.
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z Ewangelii św. Jana (J 10,110)
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 wy
prowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postę
pują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz
będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych. Tę przypowieść opowie
dział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie
więc powiedział do nich Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja je
stem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami
i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wej
dzie przeze Mnie, będzie zbawiony  wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. Zło
dziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po
to, aby owce miały życie i miały je w obfitości.

KOMENTARZ DO EWANGELII
Ta świętowana kolejna niedziela wielkanocna – to niedziela Dobrego Paste
rza i równocześnie Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Okres wielkanocny ze
szczególnym upodobaniem ukazuje nam Chrystusa jako Dobrego Pasterza, który
„przychodzi po to, aby owce miały życie i miały je w obfitości” (J 10,10). Święty
Grzegorz nawiązując do tego obrazu Pana Jezusa – Dobrego Pasterza dającego
siebie bez reszty dla dobra owiec wskazuje, że Chrystus dokonuje tego w podwój
ny sposób: na krzyżu – bo umarł za nas i na ołtarzu – bo w Eucharystii karmi
nas swoim Ciałem i Krwią. Obrazy: pasterza, owiec, owczarni, o których mówi
nam Ewangelia tej niedzieli są zaczerpnięte z życia współczesnych Panu Jezuso
wi Izraelitów i posługuje się nimi Chrystus, aby uświadomić nam jak bardzo
Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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Jemu zależy na zbawieniu człowieka.
Jedną z podstawowych potrzeb człowieka jest potrzeba przynależności. Pan
Jezus obdarza nas poczuciem przynależności bo nale
żymy do Jego owczarni, a On jest naszym Pasterzem
bezgranicznie nas miłującym i o nas zatroskanym.
Owczarnia – o której słyszymy w dzisiejszej Ewangelii
– to miejsce, w którym przebywają owce wtedy, gdy
nie są na pastwisku i które jest ogrodzone dla dobra
i bezpieczeństwa owiec. Przez bramę do owczarni
wchodzi pasterz, któremu otwiera ją znający go
odźwierny i wyprowadza przez bramę owce na dobre
pastwisko. Ktoś, kto ma złe zamiary wobec owiec,
wdziera się do owczarni inną drogą. Chrystus jest
także Bramą, bo tylko On prowadzi nas do życia
wiecznego.
Z naszych błędnych dróg mamy nawrócić się „do
Pasterza i Stróża dusz naszych” (por. 1P, 25). To we
zwanie, które przynosi nam Słowo Boże drugiego czy
tania mszalnego tej niedzieli, winno stać się
programem dla naszego życia chrześcijańskiego, byśmy byli owcami w pełni na
leżącymi do Chrystusowej owczarni.
8 maja (poniedziałek)
św. Stanisława, biskupa i męczennika,
głównego patrona Polski
Stanisław urodził się w Szczepanowie, na terenie dzisiejszej diecezji tar
nowskiej, ok. 1030 r. Po studiach w Paryżu otrzymał święcenia kapłańskie,
a w 1072 r. został biskupem krakowskim. Był gorliwym pasterzem, którego
cechowała niezłomność w głoszeniu Bożych praw. Biskup Stanisław nie uląkł
się władcy, nie szukał kompromisu, ale gdy tego wymagała troska o dobro
wiernych wypomniał królowi Bolesławowi Śmiałemu jego nadużycia. W 1079
r. poniósł śmierć męczeńską zabity na rozkaz króla, podczas sprawowania
Mszy św. w kościele św. Michała na krakowskiej Skałce. Król morderca stracił
szacunek, dobre imię i musiał uchodzić z kraju. Biskup męczennik został ka
nonizowany w 1253 r. Relikwie św. Stanisława znajdują się w Katedrze Wa
welskiej, w Krakowie. Cześć św. Stanisława odegrała niemałą rolę
w kształtowaniu polskiej świadomości narodowej.
9 maja (wtorek) – w Zgromadzeniach Wincentyńskich
św. Ludwiki de Marillac, współzałożycielki
Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia
Urodziła się 12 sierpnia 1581 r. w Paryżu. W wieku trzydziestu czterech
lat została wdową. Po śmierci męża, pod kierownictwem duchowym św. Win
centego a Paulo, poświęciła się dziełom miłosierdzia ofiarnie wspomagając ubo
gich i chorych w Stowarzyszeniu Pań Miłosierdzia. Była współzałożycielką
(1633 r.) i pierwszą przełożoną Zgromadzenia Sióstr Miłosierdzia. Zmarła
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w Paryżu 15 marca 1660 r. Kanonizowana w 1934 r., a papież Jan XXIII ustano
wił ją patronką wszystkich dzieł opieki społecznej.
Siostry Miłosierdzia posługują także i w naszej świętokrzyskiej parafii.
13 maja (sobota)
NMP Fatimskiej
W tym dniu mija 100 lat od pierwszego ukazania się Maryi trzem pa
stuszkom z Fatimy: Łucji, Hiacyncie i Franciszkowi w 1917 r. Objawienia
powtarzają się 13go każdego miesiąca, aż do października. 13 października
Pani oświadcza, że jest Matką Bożą Różańcową i ponownie zachęca do mo
dlitwy i pokuty. Wtedy też ma miejsce niezwykłe zjawisko atmosferyczne,
którego świadkami było kilkadziesiąt tysięcy ludzi. Po długich badaniach 13
października 1930 r. biskup miejscowej diecezji Leirii uznaje prawdziwość
widzeń i oficjalnie pozwala na kult Matki Bożej Różańcowej w tym miejscu.
Dwoje z powierników objawień wkrótce umiera: Franciszek – w 1919 r.,
a jego siostra Hiacynta – w 1920
r. Trzecia – Łucja stała się szcze
gólnym świadkiem objawień fa
timskich.
Jako
karmelitanka
umiera w sędziwym wieku –
w 2005 r. Orędzie fatimskie to
przede wszystkim wezwanie do
modlitwy różańcowej, nawrócenia
i do pokuty w intencji grzeszników i pokoju. Uważa się też, że Fatima jest
wielowymiarowa, a przesłanie Matki Bożej możemy odczytywać na różne
sposoby, bo jest ono bogate w ważne dla naszego życia chrześcijańskiego
treści. Z Matką Bożą Fatimską wiązał cudowne ocalenie papież Jan Paweł
II podczas zbrodniczego zamachu na swoje życie 13 maja 1981 r. Do Fatimy
pielgrzymowali papieże: Paweł VI, Jan Paweł II i Benedykt XVI. Dnia 12
i 13 maja br. nawiedzi Sanktuarium maryjne w Fatimie papież Franciszek;
dokona też tam kanonizacji „Dzieci fatimskich”: Hiacynty i Franciszka, któ
re były beatyfikowane przez Jana Pawła II podczas jego pielgrzymki do Fa
timy w 2000 r.
Uwaga! W sobotę 13 maja 2017r. – Msza św. kanonizacyjna Hiacynty i Fran
ciszka będzie transmitowana o godz. 10.40 przez TVP 1, TVP Polonia i TV Trwam.
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

