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IV Niedziela Wielkanocna - Dobrego Pasterza
Z Ewangelii wg św. Jana (J 10,11-18)
„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”.

W czasach Jezusowych pasterzami nie były
dzieci, ale dorośli zawsze gotowi bronić swego stada.
Chrystus mówi, że On jest takim właśnie pasterzem
całej ludzkości.
Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje
swoje życie za owce. Każda prawdziwa dobroć i
miłość poświęca się i potwierdza się przez ofiarę.
Bez poświęceń miłość zamiera. Jeżeli człowiek nie
poświęca się dla nikogo, jego miłość jest właściwie
zwykłym kłamstwem lub wyrachowanym
egoizmem. Niektóre matki poświęciły własne życie,
by dać lub zachować życie własnego dziecka. Ta
niepojęta nieraz miłość macierzyńska jest tylko
bladym odbiciem miłości Boga. Syn Boży idzie na
krzyż, poświęca własne życie, by zapewnić każdemu
człowiekowi życie wieczne.
Życie moje oddaję za owce. W okresie
wielkanocnym Kościół przypomina nam te słowa
Chrystusa, pragnąc, by obraz Ukrzyżowanego był
dla nas wymownym komentarzem miłości Boga.
Chrystusowego krzyża zatkniętego na naszej ziemi
nikt nie potrafi usunąć, chociaż niejednego kłuje on
w oczy. Jeżeli Go przyjmiemy, przynosi nam chlubę

i szczęście; jeżeli Go odrzucimy, narażamy się na
wieczny wstyd i udrękę. Musimy patrzeć na
Ukrzyżowanego bez względu na to, czy chcemy,
czy nie chcemy.
Moje owce słuchają mego głosu. Ja daję im
życie wieczne. Ukrzyżowany i Zmartwychwstały
ofiaruje nam swoją miłość i swoje nieśmiertelne
życie. Trzeba tylko usłyszeć ten głos, przyjąć tę
propozycję, ująć tę rękę, która chce nas prowadzić
przez życie do wieczności. Życie wtedy jest
szczęśliwe, gdy się szczęśliwie kończy, gdy śmierć
nie gasi miłości, która nie ma granic.
Moje owce słuchają mego głosu. Czy to się
sprawdza w naszym życiu? Czy naprawdę słuchamy
Jego głosu? Czy można odczytać z naszego życia, że
znamy głos Chrystusa?
Najstarsze obrazy Pana Jezusa przedstawiają Go
jako Dobrego Pasterza. Grając na fujarce, prowadzi
swoje owieczki, lub niesie na ramionach słabą
owieczkę. Obrazy te wyrażają myśl dzisiejszej
Ewangelii, a mianowicie miłość i troskę Chrystusa o
każdego człowieka. Pozwólmy się prowadzić temu
Boskiemu Pasterzowi, bo wielu nie pozwala.

2

Gazetka Parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich

PONIEDZIAŁEK – 30.04.2012
7.00 - Za + Anielę Kołodziejczyk w 30 dniu po śm.
- Za + mamę Małgorzatę w 30 dniu po śm. i dusze w cz. (od córki Krystyny i Adeli).
18.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. ur. Krystyny oraz o błog. Boże dla rodziny.
- Za + męża Mariusza, ++ jego rodz. Gabrielę i Stanisława, ++ dziadków, ++ z rodz. z obu stron i d. w c.
WTOREK – 1.05.2012
7.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 82 rocz. ur. Heleny oraz o Boże błog. dla dzieci, wnuków i ich rodzin.
- Za + Alinę Tacka (od sąsiadów z bloku 24).
18.00 - Msza św. dziękczynna w 1 rocz. beatyfikacji Jana Pawła II.
- Do B. Op. i MB Nieust. Pomocyw int. Bernadety oraz o błog. Boże dla rodz. i za + męża Waldemara
ŚRODA – 2.05.2012
7.00 - Za + Marię, Bernarda i Józefa Tiz i ++ z rodziny.
18.00 - Za + męża i ojca Jana Kowolik oraz za ++ z rodziny Kowolik i Lerch i dusze w cz.
- Za + męża Władysława Kaniak w rocz. śm., ++ rodziców z obu storn, ++ szwagrów i ++ z rodziny
oraz o błog. Boże dla Janiny z okazji urodzin.
CZWARTEK – 3.05.2012 – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI, gł. patronki Polski
7.00 - Za + męża Antoniego w dniu ur., ++ rodziców i siostrę Gertrudę, brata Huberta i ++ z rodziny Tomala.
- Za + Stanisławę Bucka
9.00 - Do B. Op. i MB Fat... w int. córki Sandry o Boże błog. i dary Ducha Świętego na czas matury.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 18 rocz. ur. Marii i Marty.
18.00 - Za + Józefa Sienkiewicz oraz ++ z rodziny i pokrew. i dusze w cz.
- Za + mamę Marię i ojca Stanisława Janik z ok. imienin oraz za ++ z rodziny Ataryk i Janik
- Za + Wiesława Kaniak w 30 dzień po śmierci i ++ jego rodziców Anielę i Władysława.
I PIĄTEK MIESIĄCA – 4.05.2012 – wsp. św. Floriana, męczennika.
7.00 - Za czcicieli NSP Jezusa, budowniczych kościoła i dobrodziejów parafii.
18.00 - Do B. Op. i MB Częstochowskiej... o błog. Boże i zdrowie dla dzieci, wnuków i całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 10 rocz. ślubu Marzeny i Ireneusza oraz o błog. Boże dla całej rodz.
I SOBOTA MIESIĄCA – 5.05.2012
7.00 - Za czcicieli Matki Bożej i członków żywego różańca.
- Za + Teresę Teska (od Róż różańcowych).
18.00 - Za + Marię Kuszela z ok. ur., ++ rodz. Anną i Romana, bratową Gertrudę, szwagra Wilhelma
Wacławczyk i d.w cz.
- Za + mamę Emilię w 86 rocz. ur., ++ z pokrew. i dusze w cz.
NIEDZIELA – V WIELKANOCNA – 6.05.2012
7.00 - Za + Marię Działo i ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... o błog. Boże dla rodzin Bal, Stach, Pakuła.
8.30 - Do B. Op. i MB Fat z ok. 75 r. ur. Edwarda Juszczak oraz o bł. Boże i zdrowie dla wnuków,
prawnuków i całej rodz.
10.00 - Za + męża Adama w 1 rocz. śm., + córkę Iwonę w 2 rocz. śm. i ++ rodziców oraz za ++ z rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 40 rocz. ślubu Anny i Adama oraz o błog. Boże dla całej rodziny.
11.15 - Za + Ireneusza Żuk w rocz. śm., za ++ z rodziny i pokrew. oraz dusze w cz.
- Za + męża Franciszka Lewandowskiego w r. śm., ++ rodz. Katarzynę i Stanisława, siostrę Lidię, ++ z
rodz. i d. w c.
12.15 - Chrzest: Martyna Kornaga, Zuzanna Wypiór
15.00 - Do B. Op. i MB Fat... z ok. 50 rocz. ur. Elżbiety i Marka oraz o zdrowie i Boże błog. dla całej rodziny.
- Do B. Op. i MB Fat... z ok. 18 rocz. ur. Moniki oraz o Boże błog. dla rodziny i brata Mateusza.
16.00 - Nabożeństwo wielkanocne.
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IV Wielkanocna Niedziela, którą przeżywamy to Niedziela Dobrego Pasterza.
Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania, który rozpoczyna Tydzień Modlitw
o Powołania do Służby w Kościele.
O godz. 16.00 Nabożeństwo i modlitwy o powołania.
W poniedziałek o godz. 16.30 spotkanie i próba dla dzieci, które w tym roku
obchodzą I rocznice Komunii św.(klasy IV). O godz. 18.00 Msza św. i nowenna
do św. Ojca Pio.
W poniedziałek w parafii Jemielnica odbędzie się wielkanocne czuwanie
młodzieży diecezji opolskiej, ku czci św. Józefa. W spotkaniu weźmie udział
Biskup Opolski Andrzej Czaja, który wygłosi Słowo Boże. Rozpoczęcie o godz.
19.00, zakończenie o 22.30. Zachęcamy młodzież z naszej parafii do udziału.
We wtorek (1 maja) wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika.
W parafii Jemielnica Diecezjalne Święto Rodziny. O godz. 11.00 Uroczysta Msza
św. pod przewodnictwem ks. bpa Andrzeja Czai
We wtorek przypada I rocznica beatyfikacji Ojca św. Jana Pawła II.
O godz. 18.00 Msza św. dziękczynna za dar beatyfikacji Papieża Polaka.
Po Mszy św. uczcimy relikwie Błogosławionego Jana Pawła II.
Od wtorku rozpoczynają się nabożeństwa majowe ku czci Najśw. Maryi Panny.
Nabożeństwa odprawiane będą w dni powszednie o godz. 17.30.
Zachęcamy do powierzenia siebie i swoich rodzin troskliwej opiece Bogarodzicy.
W czwartek (3 maja) uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.
To jedno z największych świat Maryjnych w Polsce.
Mszę św. w naszej parafii będą o godz.: 7.00; 9.00; 18.00
I Piątek miesiąca – Dzień Miłosierdzia Bożego – wspomnienie Św. Floriana.
Rano po Mszy św. wystawienie Najśw. Sakramentu i adoracja przez cały dzień.
O godz. 15.00 Godzina Miłosierdzia Bożego i Godzinki ku czci Męki Pańskiej.
O 17.30 nabożeństwo i zakończenie adoracji.
I Sobota miesiąca, czcimy Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny.
Zachęcamy do udziału w nabożeństwach I Sobót Miesiąca.
O godz. 6.30 Różaniec wynagradzający.
O godz. 7.00 Msza św. i nabożeństwo z rozważaniem tajemnicy różańcowej.
W sobotę, w kościele seminaryjnym w Opolu o godz. 10.00 święcenia diakonatu
przyjmie nasz parafianin, kleryk V roku Kamil Ponikowski. Prosimy parafian
o modlitwę w jego intencji oraz za wszystkich kandydatów przygotowujących się do
kapłaństwa.
Kolekta dzisiejsza przeznaczona jest na realizację kolejnych prac i zadań
w naszej parafii. Wszystkim dobroczyńcom, ofiarodawcom i przyjaciołom naszej
parafii składamy serdeczne Bóg zapłać za złożone ofiary, życzliwą pomoc i
modlitwę.
Życzymy dobrej niedzieli i błogosławieństwa Bożego w nowym tygodniu .
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ŚWIATOWY DZIEŃ MODLITWY O POWOŁANIA
jest inicjatywą papieża Pawła VI, który 23 stycznia 1964 r. postanowił, że jedna z
niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na modlitwę o powołania do stanu
kapłańskiego i życia zakonnego. Była to odpowiedź Papieża na utrzymujący się, a nawet
pogłębiający się już wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i
najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet.
Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc kandydatów do kapłaństwa i życia zakonnego, ale
także liczba czynnych księży, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie
wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych, których nie były w stanie
zrównoważyć ani tym bardziej przewyższyć nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych. W tej
sytuacji Ojciec Święty postanowił działać, i to szybko. 23 stycznia 1964 r. zarządził, że odtąd w
Niedzielę Dobrego Pasterza, która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała
w 2. Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych „robotników żniwa”.
Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się 12 kwietnia 1964 r.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

MODLITWA PAWŁA VI
O POWOŁANIA KAPŁAŃSKIE
I ZAKONNE
O Jezu, Boski Pasterzu, który powołałeś
Apostołów, aby ich uczynić łowcami dusz,
pociągnij ku Sobie gorące i szlachetne
umysły młodych i uczyń ich Swoimi
naśladowcami i Swoimi sługami. Spraw,
by
dzielili
Twoje
pragnienie
powszechnego odkupienia, dla którego
ponawiasz na ołtarzach Swoją Ofiarę. Ty o
Panie, który zawsze żyjesz, aby się
wstawiać za nami, otwórz przed nimi
horyzonty, aby dostrzegli cały świat, w
którym wznosi się niema prośba tak wielu
braci o światło prawdy i ciepło miłości, by
odpowiadając na Twoje wołanie
przedłużali tu na ziemi Twoją misję,
budowali Twoje Ciało mistyczne –
Kościół i byli solą ziemi i światłością
świata. Rozszerz, o Panie, Twoje
miłościwe wołanie również na wiele serc
kobiecych, czystych i wielkodusznych, i
wlej w nie pragnienie doskonałości
ewangelicznej, oddania się służbie
Kościoła oraz braciom potrzebującym
pomocy i miłości. AMEN

