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ROK B 22 IV 2018 R. NR 379
MODLITWA DO PATRONKI NASZEJ PARAFII
Maryjo, Matko Łaski Bożej! Ty znasz najskrytsze nasze myśli i wszystkie nasze sprawy.
Ty wiesz, jak bardzo potrzebujemy Twojej rady, natchnienia i pomocy. Wyjednaj nam
miłosierdziu Syna Twego. Niechaj Jego łaska nas umocni, abyśmy mogli wytrwale pełnić
Bożą wolę, z wielką pokorą i miłością. Amen.
PIERWSZE CZYTANIE
Dz 4, 8-12) Kamień odrzucony przez budujących stał się kamieniem węgielnym.
Piotr napełniony Duchem Świętym powie-dział: "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 ludowi Izraela, że
w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego 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 głowicą węgła. I nie ma w żadnym
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym
moglibyśmy być zbawieni". Oto słowo Boże.
PSALM 118
Kamień wzgardzony stał się fundamentem.
DRUGIE CZYTANIE
(1 J 3, 1-2) Jesteśmy dziećmi Boga.
Najmilsi: popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec: zostaliśmy nazwa-ni 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 to ujawni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, jakim jest.
Oto słowo Boże.

ALLELUJA
Ja jestem dobrym Pasterzem / i znam owce moje, a moje Mnie znają.
EWANGELIA
(J 10, 11-18) Jezus jest dobrym pasterzem.
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". Oto słowo Pańskie.
BENEDYKT XVI – ZMARTWYCHWSTANIE FUNDAMENTEM WIARY
W wierze w Zmartwychwstanie chodzi w końcu o to: czy Bóg jest, czy Boga nie ma. Nie
chodzi o jakiś odległy cud sprzed 2 tysięcy lat, chodzi o to, czy Bóg jest. Wiara w
Zmartwychwstanie, przyjęcie tego faktu, jest ostatecznie wiarą w to, że Bóg naprawdę jest i
okazał się tak potężny, że będąc Bogiem może sięgnąć aż do naszej ludzkiej historii.
Zmartwychwstanie jest sprawdzalnym i niejako dotykalnym kryterium prawdziwości wiary
Izraela w Boga Abrahama, który jest Bogiem żywych i posiada władzę nad naszym światem i
życiem. We współczesnym widzeniu świata przyjmuje się założenie, że istnieje tylko to, co się
da obliczyć, a więc że Bóg nie działa. W swoich granicach nauki przyrodnicze muszą być
respektowane. Opierają się przecież na tym, że w świecie istnieje rozumny ład – odblask
stwórczej myśli Boga. Jeśli jednak wykracza się poza kompetencje i poza granice metody
nauk przyrodniczych, twierdząc, że Bóg działać nie może, to przeciwstawiamy temu prostą
rzeczywistość: Bóg działał. Jest Bogiem. Jezus Chrystus zmartwychwstał. Fakt ten zmienił
świat, jak zmienił najpierw dwunastu niezdecydowanych, wątpiących mężów. Tym faktem
żyjemy. To znaczy, że wierzymy w życie wieczne i żyjemy dla niego. Słowo o życiu wiecznym
wypowiadane jest dziś zbyt cicho w Kościele, tak jakbyśmy się tego słowa wstydzili. Ale nie
potrzebujemy się wstydzić, bo to dopiero życie wieczne czyni człowieka wielkim, bogatym i
daje mu nadzieję i odpowiedzialność zarazem. Wielkanoc powinna być dla nas przełomem,
abyśmy znowu bez trwogi i radośniej żyli dla życia wiecznego i dali mu świadectwo w życiu
doczesnym.
MODLITWA ZANURZENIA WE KRWII CHRYSTUSA
Jezu, zanurzam w Twojej Przenajdroższej Krwi cały ten rozpoczynający się dzień, który jest darem Twojej
nieskończonej miłości. Zanurzam w Twojej Krwi siebie samego wszystkie osoby, które dziś spotkam, o
których pomyślę czy w jakikolwiek sposób czegokolwiek o nich się dowiem. Zanurzam moich bliskich i osoby
powierzające się mojej modlitwie. Zanurzam w Twojej Krwi, Panie, wszystkie sytuacje, które dziś zaistnieją,
wszystkie sprawy, które będę załatwiać, rozmowy, które będę prowadzić, prace, które będę wykonywać i mój
odpoczynek. Zapraszam Cię, Jezu, do tych sytuacji, spraw, rozmów, prac i odpoczynku. Proszę, aby Twoja
Krew przenikała te osoby i sprawy, przynosząc według Twojej woli uwolnienie, oczyszczenie, uzdrowienie i
uświęcenie. Niech dziś zajaśnieje chwała Twojej Krwi i objawi się jej moc. Przyjmuję wszystko, co mi dziś
ześlesz, ku chwale Twojej Krwi, ku pożytkowi Kościoła św. i jako zadośćuczynienie za moje grzechy,
składając to wszystko Bogu Ojcu przez wstawiennictwo Maryi. Oddaję samego siebie do pełnej dyspozycji
Maryi, zawierzając Jej moją przeszłość, przyszłość i teraźniejszość, bez warunków i bez zastrzeżeń. Amen.

OGŁOSZENIA
UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA
Jutro w Kościele w Polsce będziemy obchodzić Uroczystość św. Wojciecha, głównego
Patrona Polski.
WPROWADZENIE RELIKWII ŚW. FRANCISZKA I ŚW. HIACYNTY Z FATIMY
W niedzielę 13 maja zapraszamy na uroczyste wprowadzenie relikwii św. Franciszka i św.
Hiacynty z Fatimy. Wprowadzenie to odbędzie się na Mszy Świętej o g. 12 00, a dokona go
Kanclerz naszej Diecezji – Ks. Prałat, dr Dariusz Szepaniuk. Dziękujemy grupie naszych
parafian za inicjatywę i sprowadzenie relikwii świętych dzieci z Fatimy do naszej parafii.
Dziękujemy także Wspólnocie Różańca Rodziców za Dzieci za ufundowanie relikwiarza.
KOLONIE CARITAS
Nasz Parafialny Zespół Caritas organizuje w tym roku kolonie w Cyrhli koło Zakopanego w
terminie 9-22 lipca. Zapisy dzieci do końca kwietnia przyjmuje p. Agnieszka Janaszek tel.
502 280 320. Obowiązkowe zebranie organizacyjne dla rodziców wyjeżdżających dzieci
planowane jest 11 maja o godz. 1830 na Sali Teatralnej.
VIII RODZINNY PIKNIK CARITAS
Parafialny Zespół Caritas w niedzielę 20 maja 2018 r. organizuje w ogrodach
przykościelnych naszej Parafii VIII RODZINNY PIKNIK CARITAS. Chcemy podczas
pikniku zaprezentować wiele różnych atrakcji dla dzieci jak i dla dorosłych takich jak: grill,
ciasto, kawa, herbata, loteria, aukcja cennych przedmiotów. Uprzejmie prosimy naszych
parafian i sponsorów o pomoc w organizacji tego pikniku, poprzez przekazywanie fantów na
loterię czy cennych przedmiotów na aukcję. Fanty i przedmioty na aukcję przekazywać
należy do 15 maja 2018 r. Niech wspólnie spędzony czas podczas pikniku będzie dla nas i
naszych dzieci lekcją miłości miłosiernej wobec drugiego człowieka. Uczmy się wzajemnie
dzielić tym, co posiadamy by pomóc osobom starszym i potrzebującym z naszej parafii Za
wszelką inicjatywę i pomoc serdecznie dziękujemy.
KATECHEZA DLA DOROSŁYCH
W piątek 27 kwietnia, po Mszy Świętej wieczornej zapraszamy dorosłych i młodzież, tych którzy chcą
pogłębić swoją wiarę i wiedzę, na kolejną Katechezę dla dorosłych.

PRZYGOTOWANIE DO SAKRAMENTU BIERMOWANIA
W dzisiejszą niedzielę, 22 kwietnia o g. 17 00 zapraszamy młodszą grupę kandydatów, którzy
przygotowują się do Sakramentu Bierzmowania na spotkanie na Sali Teatralnej
ZAPOWIEDZI
Tomasz Ługowski – kaw. z par. tut. i Izabela Klimacka – panna z par. św. Hieronima w
Starej Miłośnie.
Marcin Zbigniew Ładny – kaw. z par. tut. i Aneta Barbara Kielczyk – panna z par.
Przemienienia Pańskiego w Sulejówku - Miłośnie.
WAŻNE UROCZYSTOŚCI W NAJBLIŻSZYM CZASIE
13 maja (niedziela) – g. 1200 – WPROWADZENIE RELKIWII ŚW. FRANCISZKA I
ŚW. HIACYNTY Z FATIMY
19 maja (sobota) – g. 1000 i 1200 - I KOMUNIA ŚWIĘTA
27 maja (niedziela) – g. 1100 – ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ
I KOMUNIA ŚWIĘTA W ROKU 2019
I Komunia Święta w naszej parafii w 2019 r. odbędzie się w niedzielę 26 maja o g. 1200.

Niedziela, 22.04. IV NIEDZIELA WIELKANOCY
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Teresy i Stefana oraz ich dzieci
700
00
W INTENCJI PARAFIAN
10
00
Dziękczynno – błagalna w 60 rocznicę urodzin Henryki, o Boże błogosławieństwo, zdrowie i
12
00

opiekę Matki Bożej na każdy dzień życia oraz w intencji jej dzieci i wnuków
+Czesławę Radziwonka (6 rocznica)

18
Poniedziałek, 23.04. UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘCZENNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
700
1800
+Jerzego Orłowskiego (39 rocznica), Wojciecha, Zofię, Henryka i Sylwestra
Orłowskich, Michalinę i Władysława Baliszewskich
Wtorek, 24.04.
700
1800
O Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla Małgorzaty
Środa, 25.04. ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY
700
1800
NOWENNA: O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże
błogosławieństwo i łaskę zdrowia dla Ewy; Dziękczynno – błagalna w 25 rocznicę
ślubu Janiny i Janusza, o Boże błogosławieństwo dla nich i ich dzieci; Dziękczynno –
błagalna w dniu urodzin Jacka, o wszelkie potrzebne łaski, Boże błogosławieństwo i
opiekę Matki Bożej; +Halinę Świderską; ++Mariannę, Wojciecha Biernackich;
++Stanisława Czarniowskiego, zm. c. r. Piotrowskich;
Czwartek, 26.04.
700
1800
++Wandę, Władysława Gołębiewskich
Piątek, 27.04.
700
1800
O łaskę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Lenusi; O Boże błogosławieństwo i łaskę
zdrowia dla Ewy; +Halinę Świderską; +Mariana Wieczorka (30 dzień po pogrzebie);
++Jana, Władysława i ich rodziców; ++Annę i Wacława Matejko i zm. z r. Matejko,
Wacława Wielogórskiego (28 rocznica) i jego zmarłych rodziców Feliksę i
Mieczysława Wielogórskich, Halinę i Henryka Mazur;
Sobota, 28.04.
700
+Karola Kruszyńskiego (miesiąc po śmierci)
00
17
SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA: Jarosław Książek i Milena Kubacka
00
18
Rez. p. Lipiec
Niedziela, 29.04. V NIEDZIELA WIELKANOCY
700
Dziękczynno – błagalna w 25 rocznicę ślubu Krzysztofa i Teresy, o Boże

błogosławieństwo, wszelkie potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla nich i ich dzieci
00

10
1200

W INTENCJI PARAFIAN

1800

Rez. p. Jankowska

Dziękczynno – błagalna w 50 rocznicę urodzin Stanisława, o wszelkie potrzebne łaski,
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej;

