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1. W dniu dzisiejszym odbywa się wizytacja ka-
noniczna parafii. W niedzielę Dobrego Paste-
rza- Jezusa Chrystusa, Pasterz naszej Diecezji  
ks. bp Jan Wątroba przybywa  do naszej 
wspólnoty, aby spotkać się z nami, głosić Sło-
wo Boże i umocnić młodzież sakramentem 
bierzmowania. Witamy Go serdecznie w na-
szej wspólnocie i otaczamy modlitwą. Ksiądz  
Biskup przybędzie do nas na mszę św. o godz. 
9.00 i będzie uczestniczył oraz głosił Słowo Bo-
że na każdej Eucharystii. W czasie mszy św.  
o godz. 12.00 poświęci nowy obraz Matki Bożej 
Częstochowskiej, a na mszy św. o godz. 16.00 
udzieli sakramentu bierzmowania. Prosimy, aby 
na tę mszę św. przyszli tylko kandydaci do bierz-
mowania, rodzina oraz świadkowie. 

2. Dzisiaj  rozpoczynamy Tydzień Modlitw o po-
wołania Kapłańskie i Zakonne. Naszą modli-
twą obejmujemy Wyższe Seminarium Duchow-
ne w Rzeszowie z klerykami i przełożonymi oraz 
prosimy o nowe powołania.  

3. W prezbiterium została położona nowa po-
sadzka. Od jutra prace będą kontynuowane w 
pozostałej części kościoła. Nowa posadzka  
w całym kościele powinna być gotowa na uro-
czystość I Komunii św., czyli na niedzielę 9 
maja. W związku z tymi pracami nie będzie  
w środę po mszy św. adoracji Najświętszego 
Sakramentu. 

4. W tym tygodniu przypada I sobota miesiąca. 
Nabożeństwo różańcowe wynagradzające  
Niepokalanemu Sercu Maryi o godz. 17.15. 

5. W sobotę,  01.05, rozpoczynamy nabożeństwa 
majowe. W tygodniu majówki będą po wie-
czornej Mszy św. a w niedzielę przed Mszą 
św. popołudniową o godz. 15.30. Zachęcamy 
dzieci, młodzież i dorosłych do licznego udziału 
w tym pięknym nabożeństwie 

6. W przyszłą niedzielę, 02.05, zmiana tajemnic 
różańcowych po Mszy św. o godz. 7.00. 

7. Za tydzień obchodzimy Dzień Flagi. Postaraj-
my się wywiesić flagi narodowe. Jest to znak 
naszego patriotyzmu. 

8. Składamy podziękowania za rodzin, które złoży-
ły ofiary w ubiegłym tygodniu na sprzątanie, 
wystrój i ogrzewanie kościoła (50 zł.) Na ten 
tydzień prosimy mieszkańców z ul.  Kwiat-
kowskiego (nr nieparzyste) od nr 95 do 111a.  

9. Zachęcamy do sięgania po prasę katolicką. 
Możemy nabywać tygodnik „Niedziela” w cenie 
6 zł.  

 

o g ł o s z e n i a:  

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA 

             Pokarm na drogę (życia) 
 

„Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie  
i miały je w obfitości”. /J 10, 10/  

 

Pan Jezus stanął wśród wielu potencjalnych pasterzy tego 
świata. Postanowił się z nimi zmierzyć. Bardzo często, niestety, 
przegrywa- wielu Go nie wybiera. Czy jednak nie jest tak, że ci, 
u których Jezus przegrał, sami też przegrają? Pewne jest, że ci 
którzy wybiorą Jezusa, na pewno wygrają. On gwarantuje życie 
w obfitości, to oznacza coś więcej niż życie łatwe i przyjemne.  

WIZYTACJA KANONICZNA PARAFII 
Dziś w naszej Wspólnocie Parafialnej przeżywamy ważne wy-

darzenie jakim jest  przewidziana w prawie Kościoła  wizytacja 
kanoniczna. Tego typu wizytacja przeprowadzana jest w każdej 
parafii raz na 5 lat. Dziś w naszej wspólnocie gościmy Księdza 
Biskupa Jana Wątrobę– Ordynariusza naszej diecezji.  

„Wizytacja  biskupa w parafii jest 
czynnością apostolską, pasterską. Bi-
skup jako następca apostołów odwie-
dza parafię, by spotkać się z wierny-
mi. Przyjeżdża, by słuchać o rado-
ściach, wejść w nasze troski, by pro-
sić Boga o błogosławieństwo dla na-
szego życia. Ksiądz biskup na wizyta-
cję przybywa zawsze jako gospodarz 
diecezji, by zapoznać się z sytuacją 
duszpasterską i gospodarczą parafii. 
Trzeba podkreślić, że wizytacja jest to 
nie tyle czas sprawdzania i kontroli, 
ale czas spotkań z wiernymi, czas umacniania ich wierności Chry-
stusowi, Ewangelii i Kościołowi. Wizytacja kanoniczna wskazuje 
też bardzo czytelnie, że biskup jest fundamentem oraz znakiem 
jedności Kościoła diecezjalnego, a jedność jest sprawą zasadni-
czą, o którą już Jezus prosił Ojca. Po drugie wizytacja biskupa  
w parafii ma wymiar kanoniczny. Wizytacji podlegają wszystkie 
dziedziny życia religijnego, moralnego, apostolskiego i admini-
stracyjno-gospodarczego. Podczas niej, biskup poznaje charakte-
rystykę parafii, życie religijne parafii, interesuje go przebieg kate-
chizacji, oraz zapoznaje się z innymi formami duszpasterstwa 
występującymi w parafii. Wizytacja pasterska jest jakby duszą 
biskupiego posługiwania i rozszerzeniem duchowej obecności 
biskupa pomiędzy wiernymi. Właśnie tak objawia się ona w swo-
jej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności Pana, który od-
wiedza swój lud, przynosząc mu pokój” (Pastores gregis, nr 46). 

„Kup sobie kawałek podłogi 
pod twoje kolana i nogi…” 

 

Trwa zbiórka pieniędzy na nową posadzkę w naszym koście-
le. Na stronie internetowej parafii  można w łatwy sposób przy-
czynić się do sfinansowania tej inwestycji. Tam też można śle-
dzić postęp prac za pomocą wizualizacji świątyni. Do tej pory 
udało nam się zebrać 40 466 zł. Bóg zapłać!  
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INTENCJE MSZALNE  

26.04 – 02.05 
 

Poniedziałek (26.04) 

1/ †Adolf Płonka- od uczniów 
pogrzebu   

2/ †Tadeusz Mikulec- od rodzi-
ny Ziembów 
Wtorek (27.04) 

1/ †Tadeusz Mikulec- od Macie-
ja, Moniki i Martynki   

2/ †Adolf Płonka- od Haliny  
i Mieczysława Szetela 
Środa (28.04) 

1/ W intencji próśb i podzięko-
wań do MB Częstochowskiej  

2/ †Tadeusz Mikulec- od pra-
cowników Głównego Mechanika  
Czwartek (29.04) 

1/ †Tadeusz Mikulec- od firmy 
REMBUD 

2/ †Teresa Mikosz- od Francisz-
ka i Anny z rodziny  
Piątek (30.04)  

1/ †Tadeusz Mikulec- od firmy 
REMBUD 

2/ †Teresa Mikosz- od Pauliny  
i Sylwestra z rodziną  
Sobota (01.05) 
godz. 7.00 

1/ †Tadeusz Mikulec- pracowni-
cy Inwestycji i Głównego Me-
chanika 
godz. 18.00 

1/ †Teresa Mikosz- od siostry 
Janiny z rodziną 

2/ Dziękczynna w 30 rocz. Ślu-
bu Bożeny i Marka  
Poza parafią 

†Krystyna Sum- początek Mszy 
św. greg.- od rodziny Koral  
Niedziela (02.05) 

godz. 7.00  

†Józef, Maria   
godz. 9.00  

Dziękczynna w 4 rocz. ślubu Na-
talii i Przemysława z prośbą o Bo-
że błogosławieństwo  
godz. 10.30  

†Teresa Mikosz- od Heleny i Ta-
deusza Piętowskich z rodziną  
godz. 12.00  

W intencji Parafian 
godz. 16.00  

†Monika 
Poza parafią  

†Krystyna Sum- Msza św. greg.- 
od rodziny Koral 

TYDZIEŃ MODLITW O POWOŁANIA  

KAPŁAŃSKIE I ZAKONNE  

WSKAZANIE VII- SPOŁECZNA KRUCJATA  

MIŁOŚCI 
 „Przebaczaj wszystko wszyst-
kim. Nie chowaj w sercu urazy. 
Zawsze pierwszy wyciągnij rękę do 
zgody”. Tak brzmi kolejne wskazanie 
Społecznej Krucjaty Miłości. Prymas 
Wyszyński tak o nim mówił: 
„Czuwajcie nad waszymi myślami, 
uczuciami i głośnymi osądami. O ni-
kim źle nie myślcie, o nikim źle nie 
mówcie! Wystrzegajcie się nieprzyja-
znych myśli i porywczych sądów. Sta-
rajcie się wiele wyrozumieć i wiele 
ludziom przebaczyć. Nie dajcie się 
zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwycię-
żajcie (Rz 12, 21). Owszem, starajcie 
się w każdym ludzkim życiu dopatrzyć 
się jakiegoś dobra i umiejcie to uwy-
datnić”. Kardynał Stefan Wyszyński 
tłumaczył Polakom, że chodzi tu o 
krucjatę pojmowaną jako walkę czło-
wieka przede wszystkim ze swoimi 
własnymi słabościami. Wyjaśniał, że 

jeżeli tej walki 
nie podejmie-
my, to nie za-
wracajmy sobie 
głowy żadnymi 
innymi zmiana-
mi. Wzywał do 
wypełnienia 
pojęcia miłości 
bardzo konkret-
ną treścią.  
 Prymas 
nauczał: „Pan Bóg chce nas zachęcić 
do przebaczania  
i odpuszczania grzechów i to nie tylko 
wybranym, lecz wszystkim. Nie moż-
na tak stawiać sprawy: tobie przeba-
czę, ale z tamtym się nie pogodzę. 
Nasz pokój i wewnętrzna swoboda 
zależy od tego, czy odpuścimy wszyst-
kim, bez wyjątku. Wtedy dopiero czło-
wiek naprawdę się wyzwala”.  

 Żaden człowiek nie rodzi się 
mężem, żoną, kapłanem czy siostrą 
zakonną. Od początku jednak Pan Bóg 
ma dla każdego z nas plan i powołuje 
do pełnienia określonych misji. Cza-
sem człowiek od dziecka marzy o tym, 
by zostać nauczycielem, architektem, 
muzykiem i nieraz jest to pasja wyko-
nywana z najwyższą dbałością. Cza-
sem jednak może być jedynie wykony-
wanym zawodem. Z życiem kapłań-
skim i zakonnym jest zupełnie inaczej. 
Mówi się wtedy o powołaniu. Czym 
zatem jest samo powołanie? To dar 
Bożej Łaski, w którym Bóg zaprasza 
człowieka do żywego, realnego ze So-
bą dialogu.  
 To wezwanie opisuje św. Jan 
Paweł II w adhortacji poświęconej 
formacji kapłanów i pisze, że tak na-
prawdę ta Łaska jest tak nieodgadnio-
na, że człowiek nie pojmie nawet jej 
części, jeśli to wezwanie nie przenik-
nie jego myśli i woli. Powołanie ka-
płańskie i zakonne jest jednym z naj-
piękniejszych wśród wszystkich po-
wołań, jakimi stale przemawia do nas 
Ewangelia – powiedział św. Jan Paweł 
II. Ten dar zostaje odkryty jako łaska. 
Jezus „przywołał do siebie tych, któ-
rych sam chciał, a oni przyszli do Nie-
go” (Mk 3, 13). Oznacza to, że ten dar 
nie może być „zdobyty, zasłużony, 
wyproszony”. Jeśli się mówi o pew-
nym wpływie człowieka to dotyczy on 

właściwego odkrycia powołania, przy-
jęcia oraz pozostania mu wiernym.  
 To powołanie jest jednym z naj-
piękniejszych rodzajów powołania, ale 
też należy do najtrudniejszych. Dlate-
go stale 
potrzeb-
na jest 
modli-
twa za 
wszyst-
kich, 
którzy 
usłyszeli 
wezwa-
nie do 
żywego 
dialogu  
z Panem 
Bogiem, 
jak i za 
nowe powołania do życia konsekrowa-
nego.  Co roku, w Kościele Katolickim 
obchodzony jest Tydzień Modlitwy  
o Powołania Kapłańskie i Zakonne.  
W tym czasie, w sposób szczególny, 
Kościół zaprasza do wspólnej modli-
twy w tej intencji. W tym roku tydzień 
ten trwa od 25.04 do 1.05. Także i my 
możemy włączyć się w to modlitewne 
dzieło. W koszyku w przedsionku  
kościoła znajdują się obrazki z modli-
twą o powołania wraz z imionami kle-
ryków. Otoczmy ich modlitwą.  

opr. N. Sołtys  


