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EWANGELIA

EWANGELIA   (J 10,11-18)

JEZUS JEST DOBRYM 
PASTERZEM

Słowa Ewangelii według świętego Jana.
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 i 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”.

Komentarz
Dobrej
Nowiny
Na początku dziejów miał miejsce jakiś niepraw-
dopodobny kryzys moralny. Bo chyba wszyscy in-
tuicyjnie czujemy, że nie o jabłko przecież poszło. 
I skutki tego kryzysu niestety dźwigamy do dziś. 
To wtedy grzech odciął nas od Bożej bliskości. To 
już wtedy powstało w nas poczucie, że Pan Bóg 
jest kimś dalekim, niepewnym, kogo należy się bać, 
przed kim trzeba się chować i kogo należy się wsty-
dzić. Pan Bóg ani na moment z człowieka nie zre-
zygnował. I zawsze On pierwszy próbował tą rela-
cję odbudować. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus 
po raz kolejny mówi, że nic się nie zmieniło. „Ja 
jestem dobrym pasterzem”. A relacja między owcą, 
a pasterzem jest relacją niezwykle bliską, czułą i in-
tymną. Pan Jezus wie o nas wszystko. Wie co nas 
cieszy i co martwi, co potrafimy robić doskonale                                                                                             
i co nam jeszcze nie wychodzi, wie o czym ma-
rzymy, kogo kochamy, czym się interesujemy. Wie 
czego potrzebujemy, żeby rozkwitnąć. Jest zainte-
resowany nami z jakąś niezwykle wzruszającą czu-
łością. I kiedy wali nam się na głowę cały świat, 
również jest blisko, bo nie ma żadnego logicznego 
powodu, żeby tak nie było. Jeżeli tylko będziemy 
szukać Jego bliskości i spędzimy razem już tro-
chę czasu, będziemy potrafili rozpoznać Jego głos 
wśród wszystkich głosów świata. Bo będzie dla nas 
tym wyjątkowym i ukochanym. Jedynym co potrafi 
wyrzucić nas poza owczarnie, jest, tak jak na sa-
mym początku świata - grzech. Ale i tak oddziela 
on nas od Pana Boga tylko od naszej strony. Bo Pan 
Jezus nigdy nie przestaje nas szukać, nawet kiedy 
my robimy wszystko, żeby się przed nim schować. 
„Bo któryż wielki naród ma bogów tak bliskich, jak 
Pan, Bóg nasz, ilekroć Go wzywamy?” (Pwt 4, 7)
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26.04.
„Chrystocentryzm musi być 
maryjny. Nie ma zdrowego 
chrystocentryzmu bez maryj-
ności. I nie ma apostolstwa 
w Kościele bez naśladowania 
postawy Maryi, która była 
pierwszym apostołem i pierw-
szym głosicielem Chrystusa. 
Pierwsza Go pokazała światu i 
niosła do świata.”

27.04.
„Syn Boży jest ujawnieniem 
miłości Boga. Bóg staje się 
Ojcem przez Syna. Tylko 
dlatego jest Ojcem, że ma 
Syna. A Syn, który jest owocem 
Miłości Ojca, wyszedł niejako z 
serca Ojca. To jest schemat dla 
wszystkich dalszych działań i 
stosunków i ten schemat będzie 
się powtarzał.”

28.04.
„Żadna potęga państwowa nie 
ma bardziej aktualnego i wy-
mownego sztandaru niż Czło-
wiek na krzyżu, wyniesiony na 
ołtarze, aby ludzie przyglądali 
się, co można zrobić z Czło-
wiekiem, i aby nie powtarzali 
więcej tragedii Człowieka.”

29.04.
„Krzyż jest sztandarem miłości. 
To (…) jedyny sztandar, który 
ocalał na świecie. Wszystkie 
inne spróchniały, zniszczały, 
podarły się. A ten sztandar 
trwa.”

Myśli Sługi Bożego 
kard. Stefana Wyszyńskiego 

na każdy dzień
30.04.
„Ten, który za nas cier-
piał rany i - zdawałoby 
się - przegrał na krzyżu, 
zwyciężył przez miłość. 
Gdyby nienawidził, nic 
byśmy o Nim nie wiedzie-
li, ale ponieważ miłował, 
pozostał w naszym sercu, 
w naszej pamięci, w na-
szych umysłach, które są 
stworzone do miłości i ro-
zumieją miłość, a wstydzą 
się nienawiści. Uważamy, 
że w znaku krzyża jest 
zwycięstwo, i wołamy: 
<<Witaj, Krzyżu, nadziejo 
jedyna>>.”

1.05.
„Mówimy o Duchu 
Świętym, że jest Duchem 
Miłości. A miłość nie 
ustaje. Ona wciąż pro-
mieniuje, udziela się. Jak 
Miłość Ojca i Syna jest 
ciągle płodna, bo z niej 
pochodzi Duch Miłości, 
tak i Duch Święty, który 
jest miłością, musi znaleźć 
<<ujście>>dla swojej 
płodności. To miłość 
więc jak zaczyn <<kipi>> 
nieustannie w Istotności 
Bożej, aby przez swoje 
dążenie rozlewać się na 
świat.”

2.05.
„Duch święty pochodzi 
od Ojca i Syna, od ich 
Miłości, dlatego jest samą 
Miłością.”

CZYTANIA NA NIEDZIELĘ

Czytania na niedzielę 

Czwarta Niedziela Wielkanocna, rok B
PIERWSZE CZYTANIE  (Dz 4,8-12)
Kamień odrzucony przez budujących stał się kamie-
niem węgielnym
Czytanie z Dziejów Apostolskich
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział:
„Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas dzisiaj                               
w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał 
zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu lu-
dowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego 
wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych, że przez 
Niego ten człowiek stanął przed wami zdrowy. On jest kamieniem, 
odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się kamieniem 
węgielnym. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano 
ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym mogliby-
śmy być zbawieni”.

PSALM RESPONSORYJNY (Ps 118,1 i 8.9 i 21.22-23.26 i 28cd)

Refren: Kamień wzgardzony stał się fundamentem.

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, *
bo Jego łaska trwa na wieki.
Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w człowieku.

Lepiej się uciekać do Pana, *
niż pokładać ufność w książętach.
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał *
i stałeś się moim Zbawcą.

Kamień odrzucony przez budujących *
stał się kamieniem węgielnym.
Stało się to przez Pana *
i cudem jest w naszych oczach.

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, *
błogosławimy was z Pańskiego domu.
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: *
Boże mój, pragnę Cię wielbić.

DRUGIE CZYTANIE (1 J 3,1-2)
Jesteśmy dziećmi Bożymi

Czytanie z Pierwszego listu świętego Jana Apostoła.

Najmilsi:
Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bo-
żymi: i rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie zna, że nie poznał 
Jego. Umiłowani, obecnie jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawni-
ło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, będziemy do Niego podobni; 
bo ujrzymy Go takim, jakim jest.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ   (J 10,14)

Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.

Ja jestem dobrym Pasterzem
i znam owce moje, a moje Mnie znają.

Czytania na każdy dzień
Poniedziałek: Dz 11, 1-8; J 10, 1-10
Wtorek: Dz 11, 19-26; J 10, 22-30
Środa: Dz 12, 24-13, 5a; J 12, 44-50
Czwartek: 1J 1m 5-2,2; Mt 11, 25-30
Piątek: Dz 13, 26-33; J 14, 1-6
Sobota: Dz 13, 44-52; J 14, 7-14
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„Stara się Pani na przykład odmówić Anioł Pański o godzinie dwunastej i Koronkę do Miłosierdzia 
Bożego o piętnastej?” – została zapytana Dokta.
„Staram się, ale nie zawsze podług zegarka! (śmiech) Gorąca modlitwa jest zawsze spontaniczna. 
Jeżeli mogłam, to chodziłam codziennie do kościoła, ale taka najgorętsza modlitwa, za chorego, to 
była właśnie ta spontaniczna. Czasem bez słów…”

(cyt. za: J. Gadzińska, M. Jelonek, „Spełnione życie”)
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Odpust Paraf ialny

Kyrie, eleison – Chryste, eleison. Kyrie, eleison
Chryste, usłysz nas          Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże,          zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu Świata Boże,        zmiłuj się nad nami
Duchu Święty, Boże         zmiłuj się nad nami
Święta Trójco, jedyny Boże        zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, Ty jesteś jedno z Ojcem      zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, Ty jesteś Bramą owiec      zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, Ty znasz swoje owce      zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który je wiedziesz na pastwiska     zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który czuwasz nad swoim stadem    zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który szukasz owiec zagubionych    zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który cieszysz się z odnalezionych    zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który skaleczone opatrujesz     zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który bierzesz je na ramiona     zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który życie oddajesz za owce     zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który prowadzisz nas po Ścieżkach właściwych   zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który poisz ze źródła wody żywej    zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który wzywasz nas po imieniu     zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, który zapewniasz nam życie w obfitości    zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, twój głos znamy       zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, Twego głosu słuchamy      zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, w Tobie niczego nam nie brakuje     zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, przy Tobie zła się nie lękamy     zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, z Toba przechodzimy przez ciemna dolinę   zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, Ty prowadzisz nas do odpoczynku    zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, Ty chcesz, abyśmy byli wzajemnie dla siebie pasterzami zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, Ty powołujesz do kapłaństwa i życia konsekrowanego  zmiłuj się nad nami
Dobry Pasterzu, Ty pragniesz, aby nastała jedna owczarnia i jeden Pasterz zmiłuj się nad nami
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata      przepuść nam Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata      wysłuchaj nas Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata      zmiłuj się nad nami

Módlmy się
Wszechmogący, wieczny Boże, w Jezusie, swoim Synu pojednałeś nas ze sobą. Daj, abyśmy zawsze podą-
żali za Dobrym Pasterzem, który jest Drogą Prawdziwego Życia i Chrystusem żyjącym na wieki wieków. 
Amen.

Litania do Chrystusa Dobrego Pasterza
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W POLSCE I NA ŚWIECIE
W POLSCE
13 kwietnia – Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
13 kwietnia obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni 
Katyńskiej. „W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz 
dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez 
NKWD (…), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia 
dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-
skiej” – głosi treść uchwały Sejmu przyjętej przez aklama-
cję w listopadzie 2007 r.
13 kwietnia 1943 r. o zbrodni, dokonanej przez Sowietów, 
usłyszał cały świat. Tego dnia Niemcy ogłosili informację 
o odkryciu w lesie, pod Katyniem, grobów polskich ofice-
rów. Trzy lata wcześniej, wiosną 1940 r., na mocy decyzji 
najwyższych władz Związku Sowieckiego, zamordowano 
ponad 20 tys. żołnierzy Wojska Polskiego oraz policjantów 
– jeńców wojennych, zatrzymanych po wkroczeniu Armii 
Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. Byli wśród nich 
oficerowie, podoficerowie, szeregowcy, w tym rezerwiści 
stanowiący część elity II Rzeczypospolitej: lekarze, praw-
nicy, inżynierowie. Sowieci przez 50 lat ukrywali prawdę                                                  
o dokonanej przez siebie zbrodni. W ślad za nimi, kłam-
stwo dotyczące sprawców mordu na polskich elitach po-
wielały władze Polski Ludowej.

Święto Chrztu Polski
14 kwietnia obchodziliśmy po raz trzeci, ustanowio-
ne przez Sejm RP 22 lutego 2019 r., Święto Chrztu 
Polski. Ma ono skłaniać Polaków do manifestowania 
patriotyzmu i podejmowania działań na rzecz dobra 
wspólnego w Ojczyźnie. Przypomina też, że chrzest 
był elementem, od którego zaczęła się historia Polski 
i jej chrześcijańskie dziedzictwo.

Abp Gądecki: 1055 lat temu Polska stała się 
chrześcijańska

W dziejach polskiego narodu trudno znaleźć ważniej-
szą datę od roku 966. 1055 lat temu Polska stała się 
państwem chrześcijańskim. Dla uczczenia tego zna-
czącego faktu, polski Sejm ustanowił każdą roczni-
cę tego wydarzenia świętem państwowym – mówił                                                            
w Poznaniu abp Stanisław Gądecki. Przewodniczą-
cy Konferencji Episkopatu Polski poświęcił ołtarz                                                            
w kościele zbudowanym na fundamentach najstarszej ka-
plicy w Polsce. Główne uroczystości tegorocznego Święta 
Chrztu Polski odbyły się właśnie w Poznaniu, gdzie księż-
na Dobrawa zbudowała tę kaplicę chrześcijańską, przyle-
gającą do palatium Mieszka I. Gotycki kościół z XV w. 
NMP in Summo, czyli na Zamku, wzniesiono na dawnych, 
przedromańskich murach pałacu oraz kaplicy Mieszka I                

i Dobrawy, w książęcej części grodu poznańskiego. Świąty-
nia należy do pereł architektury gotyckiej w Polsce.

Pięć lat temu – 1050. rocznica chrztu Polski
W 2016 r., najpierw w Gnieźnie i na Ostrowie Lednickim, 
a później w Poznaniu, upamiętniono w sposób wyjątkowo 
uroczysty i podniosły 1050. rocznicę chrztu Polski. Jubile-
uszowym obchodom państwowo-kościelnym towarzyszy-
ło hasło „Gdzie chrzest, tam nadzieja!”.
„Chrystus – jako Początek i Koniec całych ludzkich dzie-
jów – sprawił, że 1050 lat temu na polskiej ziemi został 
postawiony krzyż, przejmujący znak jego zwycięstwa nad 
grzechem i śmiercią. W 966 roku Mieszko I przyjął chrzest 
jako człowiek wolny. Chociaż został on udzielony poje-
dynczej osobie, to przecież dał początek wspólnocie z in-
nymi osobami ochrzczonymi. Myśląc o konsekwencjach 
chrztu Mieszka, możemy mówić o „narodzie ochrzczo-
nych”, o „chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Pol-
ski. (…) Książę Mieszko tym samym wprowadził swoich 
pobratymców w świat kultury łacińskiej i uczynił ich oby-
watelami wspólnoty ludów chrześcijańskich. Jego chrzciel-
nica stała się kolebką rodzącego się narodu, pozostając 
znakiem budującym jego tożsamość” – napisali biskupi                                                                                                     
w liście pasterskim Episkopatu Polski na jubileusz 1050-le-
cia chrztu.

Ukazała się monumentalna biografia o Benedykcie XVI
Nakładem krakowskiego Wydawnictwa Znak ukazała się 
monumentalna biografia „Benedykt XVI. Życie” autor-
stwa Petera Seewalda. Licząca ponad 1100 stron książka 
jest najbardziej kompleksową pracą na temat życia papie-
ża seniora i nowym obrazem „papieża z Bawarii” i „pa-
pieża przełomu czasów”. Jest przede wszystkim źródłem 

Z życia Kościoła
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wielu wcześniej nieznanych szczegółów z życia Josepha 
Ratzingera/Benedykta XVI. Została nazwana „biografią 
stulecia”. Jako papież imponował szlachetnym charakte-
rem, bystrym umysłem, uczciwością analizy oraz głębią 
i pięknem głoszonego przekazu. Każdy, kto miał z nim 
do czynienia, wiedział , że to, co głosił, może być nie-
wygodne, ale jest zgodne z nauką Ewangelii, z tradycją 
ojców Kościoła i reformami II Soboru Watykańskiego. 
Benedykt XVI pokazał, że religia i rozum nie są ze sobą 
sprzeczne, że to właśnie rozum jest gwarantem ochrony 
religii przed popadaniem w szalone fantazje i fanatyzm.  
Josepha Ratzingera można niewątpliwie nazwać nie tylko 
wybitnym uczonym, ale też przypuszczalnie największym 
teologiem, jaki kiedykolwiek zasiadał na tronie Piotra,                                                           
a także mistrzem duchowym, przekonującym swą prosto-
linijnością i autentyzmem. Jego wskazówki nic nie straciły 
ze swej aktualności.
Nad książką Seewald pracował ponad pięć lat. Ukazała się 
ona nie tylko w krajach języka niemieckiego, ale także we 
Włoszech, Francji, Wielkiej Brytanii i USA.

77. rocznica święceń kapłańskich najbardziej znane-
go Paulina z Jasnej Góry o. Jerzego Tomzińskiego

77. rocznicę święceń kapłańskich przeżywa najstarszy                     
i najbardziej znany Paulin z Jasnej Góry, niemal 103-let-
ni o. Jerzy Tomziński. Dwukrotnie był generałem Zakonu 
Świętego Pawła Pierwszego Pustelnika, trzykrotnie – prze-
orem jasnogórskiego klasztoru. Przyjaźnił się z prymasem 
Polski kard. Stefanem Wyszyńskim oraz z kard. Karolem 
Wojtyłą. Spotykał się m.in. z papieżami Piusem XII, Ja-
nem XXIII, Pawłem VI, Janem Pawłem II, a także św. Oj-
cem Pio. Dostojny jubilat to człowiek ogromnej modlitwy 
i pokory, a przy tym zakonnik niezwykle uroczy, dowcipny, 
przyjazny każdemu, dobry i serdeczny. Zakochany w Mat-
ce Bożej Jasnogórskiej, której oddał całe swoje życie.

Narodowe Czytanie Pisma Świętego
W niedzielę, 18 kwietnia, po raz piąty odbyło się naro-
dowe Czytanie Pisma Świętego. Wydarzenie, które hono-
rowym patronatem objęli Przewodniczący KEP i Premier 
RP, było początkiem XIII Tygodnia Biblijnego, któremu 
w tym roku towarzyszyły słowa: „Zgromadzeni na świętej 
wieczerzy”.

NA ŚWIECIE

Kościół jest domem i szkołą modlitwy
Na rolę Kościoła jako domu i szkoły modlitwy wskazał 
Ojciec Święty podczas audiencji ogólnej 14.04 br. Papież 
przypomniał, że modlitwy uczymy się przede wszystkim                       
w naszych domach.
Podkreślił znaczenie modlitwy w życiu i działalności świę-
tych, podtrzymujących świat, nie za pomocą broni pienię-
dzy i władzy, ale za pomocą oręża modlitwy. „Bez wiary 
wszystko się wali, a bez modlitwy wiara gaśnie. Dlatego 
Kościół, będący domem i szkołą komunii, jest domem           

i szkołą modlitwy” – stwierdził Franciszek na zakończenie 
swojej katechezy.

Sześciu cystersów zostało błogosławionymi
W pochodzącym z początków XIII wieku opactwie cyster-
sów w Casamari w środkowych Włoszech, prefekt Kon-
gregacji Spraw Kanonizacyjnych kard. Marcello Semera-
ro ogłosił błogosławionymi o. Symeona Marię Cardona                           
i jego pięciu towarzyszy. Zakonnicy, w tym właśnie miejscu, 
zginęli śmiercią męczeńską w maju 1799 roku po upadku 
tzw. Republiki Partenopejskiej. To pierwsza beatyfikacja                                                                                  
w tym roku.

Wracają transmisje różańca z Bazyliki Watykańskiej
Do Bazyliki św. Piotra wraca codzienny różaniec, odma-
wiany przez kard. Angelo Comastriego. W południe, od 
poniedziałku do soboty, można włączać się we wspólną 
modlitwę poprzez watykańskie media. Transmisja dostęp-
na jest za pośrednictwem włoskiej sekcji Radia Watykań-
skiego i portalu Vatican News.

Bycie chrześcijaninem to żywa relacja z Jezusem
„Bycie chrześcijaninem nie oznacza przede wszystkim 
doktryny czy jakiegoś ideału moralnego, ale żywą relację                
z Nim, ze Zmartwychwstałym Panem: patrzymy na Nie-
go, dotykamy Go, karmimy się Nim, a przemienieni Jego 
Miłością patrzymy, dotykamy i karmimy innych jako bracia 
i siostry” – powiedział Ojciec Święty przed wielkanocną 
modlitwą Regina Coeli (18. 04.br.). Po dwumiesięcznej 
przerwie, spowodowanej trzecią falą koronawirusa, papież 
przewodniczył jej z okna Pałacu Apostolskiego i pozdro-
wił wiernych zgromadzonych na Placu św. Piotra.

16. rocznica wyboru Benedykta XVI
19 kwietnia br. obchodziliśmy 16. rocznicę wyboru Bene-
dykta XVI. Był pierwszym Niemcem na papieskim urzę-
dzie od czasów Wiktora II (1055-57). W przeciwieństwie 
do poprzednika z Polski Jana Pawła II w 1978 roku i swo-
jego następcy Franciszka z Argentyny w 2013 r., wynik 
konklawe w 2005 roku nie był dużą niespodzianką. Kard. 
Joseph Ratzinger był uważany za faworyta. Już w czwartym 
głosowaniu, 19 kwietnia 2005 r., 115 kardynałów wybrało 
go, aby stanął na czele liczącego 1,2 mld wiernych Ko-
ścioła katolickiego. Przybrał imię Benedykta, nawiązując 
do „papieża pokoju” Benedykta XV oraz patrona Europy                                                                                                          
i założyciela zakonu benedyktynów, św. Benedykta z Nur-
sji.
 Jako następca papieża św. Jana Pawła II, kierował Kościo-
łem katolickim aż do swojego zaskakującego ustąpienia                                                                                                    
w 2013 r. W dziejach Kościoła katolickiego był 265. pa-
pieżem. 
W 1981 r. Jan Paweł II powierzył mu urząd prefekta 
Kongregacji Nauki Wiary. Przez ponad 20 lat był jednym                           
z najbliższych powierników św. Jana Pawła II. Po rezygna-
cji z urzędu Następcy św. Piotra zamieszkał w klasztorze 
na terenie Ogrodów Watykańskich. 16 kwietnia br. ukoń-
czył 94 lata.

(za: https://www.ekai.pl/, http://archpoznan.pl)
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Panie Jezu, Zbawicielu świata,
Nadziejo, która nigdy nas nie zawodzi,

zmiłuj się nad nami
i wybaw nas od wszelkiego zła!

Prosimy Cię, abyś zdusił plagę choroby, 
która się rozprzestrzenia,

przywrócił zdrowie chorym,
zachował zdrowych,

wspierał pracujących dla zdrowia wszystkich.
Okaż nam Twoje miłosierne Oblicze

i wybaw nas w swojej wielkiej miłości.
Prosimy Cię o to przez wstawiennictwo Maryi,

Matki Twojej i naszej,
która wiernie trwa przy nas,

a także przez wstawiennictwo św. Józefa,
Twojego przybranego Ojca, a naszego Opiekuna.

Ty, który żyjesz i królujesz przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

                                            MODLITWA O USTANIE EPIDEMII

Modlitwa do Pana Jezusa Dobrego Pasterza
Panie Jezu, Dobry Pasterzu dziękuje Ci za dar Twej miłości, która 
każe Ci szukać owce zagubione. Proszę Cię przyjdź Panie i odszukaj 
te owce zagubione w cierniach współczesnego świata. Odszukaj 
je Panie i weź na ramiona i przyprowadź do Owczarni. Niech 
zapanuje radość, że się odnalazły, że żyją choć były umarłe. Pochyl 
się zwłaszcza nad tymi, którzy nie potrafią zerwać z grzechem,                      
i tymi pogrążonymi w nałogach, daj im łaskę powrotu do Ciebie. 
A tym, co Cię jeszcze nie znają, pozwól doświadczyć daru Twej 
Obecności. Dziękuje Ci, Jezu za to, że z miłości karmisz głodnych 
Twej Prawdy. Dziękuję Ci za Twą miłość, która, każe Ci szukać tych, 
co od Ciebie odeszli i tych, co o Tobie nigdy nie słyszeli. Wezwij 
Panie robotników na żniwo. Daj nam ludzi gorliwych i świętych 
dla służby ratowania dusz. Obdarz ich żarliwa miłością i duchem 
ofiarnym, duchem misyjnym, aby odważnie głosili całemu światu 
Dobra Nowinę o jedynym Mesjaszu. Bądź uwielbiony Chryste 
Pasterzu za Twą miłość i za Twe miłosierdzie teraz i zawsze. Amen.

Modlitwa o uproszenie łask

za wstawiennictwem Służebnicy Bożej 

Wandy Błeńskiej
Panie Jezu Chryste, Ty objawiłeś miłość swego Ojca,

zwłaszcza wobec chorych i odrzuconych,

niosąc pociechę ubogim i cierpiącym.

Za wstawiennictwem doktor Wandy Błeńskiej,

która jak Ty, dotykając leczyła trędowatych,

proszę Cię otwieraj moje oczy na potrzeby ludzi

i pomagaj mi naśladować jej miłość do Ciebie i bliźnich.

Niech orędownictwo Służebnicy Bożej, Matki Trędowatych,

wyprosi mi u Boga łaskę…, o którą pokornie proszę.

Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

KAPLICA
CAŁODZIENNEJ ADORACJI
Najświętszego Sakramentu

pw. Miłosierdzia Bożego

Adoracja
w dni powszednie

od godz. 8:00 – 17:45
w niedzielę

od godz. 13:30 – 17:45

Z powoduobecnej sytuacji epide-
miologicznej, po przeanalizowaniu 
rekomendacji służb sanitarnych, 
z dniem 14 października 2020 r. 
do odwołania zawieszona zostaje 
peregrynacja Matki Bożej w Iko-
nie Jasnogórskiej w Archidjecezji 
Poznańskiej. Wizerunek Jasno-
górski zostanie przewieziony do 
domu zakonnego Sióstr Elżbietanek                       
w Poznaniu

Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej Odpust Chrystusa 
Dobrego Pasterza połączony z wizytą kanoniczną Księdza Biskupa 
Grzegorza Balcerka na Mszach św. o godz. 11.00 i sumie odpustowej 
o godz. 12.30. Msza św. o godz. 12.30 będzie bez procesji. Popołudniu 
o godz. 16.00 spotkanie grup duszpasterskich z Ks. Biskupem. Ser-
decznie zapraszamy członków tych grup do kościoła. 

Także dzisiaj w Kościele  rozpoczynamy Tydzień  Modlitw o Powo-
łania do kapłaństwa i życia konsekrowanego. Do skarbon pod chó-
rem można złożyć ofiary na potrzeby Arcybiskupiego Seminarium 
Duchownego w Poznaniu. 

W najbliższą sobotę rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa 
majowe w niedziele o godz. 17.30, a w dni powszednie po wieczornej 
Mszy św. natomiast w soboty o godz. 20.30  na przemian przy kaplicz-
ce Matki Bożej na cmentarzu i przy figurze przed kościołem !!! W naj-
bliższą sobotę przy figurze przed kościołem.

W maju odwiedzimy chorych z sakramentami św. w piątek 7 
maja i w sobotę 8 maja. W związku z epidemią prosimy, by w godzi-
nach otwarcia biura parafialnego potwierdzić, chęć przyjęcia kapłana. 
Pójdziemy tylko do tych, którzy wyraźnie o to poproszą.

W tym tygodniu I sobota miesiąca, Msza św. o godz. 7.30 i nabo-
żeństwo pierwszosobotnie. Serdecznie zapraszamy.

Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych według ustalo-
nego harmonogramu, to jest 4 maja o godz. 18.00 w kościele.

Biuro parafialne  czynne według ustalonych dni i godzin. 

Zgodnie z decyzją władz państwowych i kościelnych w li-
turgii może uczestniczyć do 45 osób.

Zmarły nasze parafianki: śp. Irena Bandurska z ul. Cienistej, Msza 
pogrzebowa we wtorek o godz. 9.00, a następnie pogrzeb na Juniko-
wie i śp. Celina Dopierała z ul. Dąbrowskiego. Polećmy je Bożemu 
miłosierdziu. Dobry Jezu a nasz Panie…


