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Jezus powiedział: 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni przez 

bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jed-

nak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, 

a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. 

A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, 

ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać 

od niego, bo nie znają głosu obcych». 

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co 

im mówił. 

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam 

wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są zło-

dziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli 

ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pa-

stwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przy-

szedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości». 

I czytanie: Dz 2, 14a. 36-41; II czytanie: 1 P 2, 20b-25;  

Psalm: Ps 23; Ewangelia: J 10, 1-10 



KOMENTARZE PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

Jezus, znając swoich słuchaczy, kto rzy w większos ci byli pasterzami, rolni-

kami czy rybakami, mo wi do nich w prostych przypowies ciach; o ziarnie 

wsiewanym w ziemię, o połowie ryb, a dzis  słyszymy o dobrym i złym paste-

rzu. Ukazuje uczniom, z e pasterz kto ry troszczy się o swoje stado, nie zakra-

da się nocą, ale jest ze swoimi owcami, troszczy się o nie, zna kaz dą z nich. 

Wzbudza zaufanie i poczucie bezpieczen stwa, a owce słuchają jego głosu; 

woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. Chrystus zapewnia słuchają-

cych, z e On jest takim Pasterzem dla kaz dego, kto ry Go słucha i przyszedł po 

to, aby owce miały życie i miały je w obfitości. Jest bramą owiec, przez którą 

przechodząc znajdą to, co jest im potrzebne. Czasem zapominamy, z e nie 

kaz dy kto zapewnia o tym, z e ma dla nas wspaniałe propozycje dobrego 

i bogatego z ycia, najlepszy sposo b na rozwiązanie naszych problemo w, jest 

rzeczywis cie naszym przyjacielem. Do Jezusowej Owczarni zakradło się bo-

wiem wielu takich, kto rzy nie wchodzą przez bramę, ale wdzierają się inną 

drogą. Zatruwają nasze serca i umysły i prowadzą na manowce, aby jak zło-

dzieje i rozbójnicy ograbić nas z naszych dóbr.  

Chrystus jednak cierpliwie czeka na kaz dego, pozwala nam czasem pobłą-

dzic , wybrac  po swojemu, zagubic  się, ale nigdy nas nie zostawia. W Swoim 

Słowie wskazuje drogę, a w Eucharystii karmi, abys my mieli siłę walczyc  

z przeciwnos ciami i pokusami. 

Otrzymujemy dzisiaj piękne Słowo, tak bardzo potrzebne nam w tym trud-

nym czasie. W tej perykopie moz na wyro z nic  dwa waz ne obrazy: Jezus – bra-

ma oraz Jezus – Dobry Pasterz. 

(...)Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec (...)  

I dalej (...) a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wy-

prowadza je. (...) i staje na ich czele. 

Wszyscy, bez wyjątku jestes my tak bardzo cenni w oczach naszego Paste-

rza, z e z ycie za nas oddał, umierając na krzyz u, abys my byli zbawieni i mieli 

z ycie wieczne. Nawet, gdy pogubimy się na s ciez kach z ycia, Dobry Pasterz 

szuka nas i woła po imieniu. A nasze imiona są zapisane w Jego ranach, bo 

w Jego ranach jest nasze zbawienie. To On jest naszą "bramą" do Ojca. Kto 

wchodzi przez tę Bramę ma z ycie wolne od lęku i obfitos c  łaski boz ej. Tylko 

z ycie w Duchu S więtym, całkowite zawierzenie, prawdziwa z ywa relacja 

z Panem moz e dac  tę obfitos c  i pełnię zaro wno w z yciu doczesnym, jak 

i wiecznym. 



Przewrotne pokolenie 

Piotr uz ywa ostrego sformułowania, gdy mo wi o Z ydach, kto rzy zamordo-

wali Chrystusa, „przewrotne pokolenie”. Wzywa tez  wszystkich dobrej woli, 

aby nabrali dystansu wobec tych ludzi. Mo wi wprost: „Ratuj się, kto moz e, 

z tego przewrotnego pokolenia”. 

Instytucja religijna s wiątyni Jerozolimy, załoz ona z polecenia samego Boga, 

w imię prawa wydała wyrok s mierci na Syna Boz ego. To odsłania mecha-

nizm, kto ry moz e działac  w kaz dej instytucji religijnej, nie tylko tej ze Stare-

go Testamentu. Dochodzi on do głosu, gdy przepisy prawa zostają wykorzy-

stane przez ludzi instytucji do ich celo w. Takie niebezpieczen stwo było, jest 

i będzie wszędzie, gdzie instytucje religijne działają. Jest to wpisane w Ewan-

gelię jako ostrzez enie. 

Kto rzy to są ludzie przewrotnego pokolenia? To ci, kto rzy wykorzystują 

religię do własnych intereso w. Ich pieniądze, stanowiska, popularnos c  zasła-

niają im z ywego Boga, a jes li On się upomina, to stają się Jego wrogami. 

Kryzysy w z yciu Kos cioła często tu mają swoją przyczynę. Instytucje religij-

ne i ludzie, kto rzy je tworzą, popełniają błąd podobny do tego, kto ry popełnił 

Sanhedryn i Najwyz szy Kapłan w czasach Chrystusa. Trzeba o tym pamiętac . 

Krytyka instytucji religijnych jest więc wpisana przez s w. Piotra w z ycie 

s rodowisk wyznających wiarę. Trzeba się z nią liczyc , bo ma na uwadze 

prawdziwe dobro. 

Piotr podaje ro wniez  sposo b zachowania. „Ratujcie się spos ro d tego prze-

wrotnego pokolenia!” (Dz 2,40). Trzeba więc nabrac  dystansu do niego. Trze-

ba zbliz yc  się do Boga i do ludzi z yjących w prawdzie i szukających mądros ci. 

Piotr wiedział, z e takie s rodowisko jest. On był jego głową. Wzywał więc do 

budowania s rodowiska z yjącego Ewangelią. I to jest włas ciwe rozwiązanie. 

...I NIE TYLKO 

Niestety wielu jest takich, kto rzy pod pozorem dobra rozlewają w s wiecie 

zło, kto re niszczy i pro buje odwro cic  naszą uwagę od Boz ej Prawdy. Są to 

fałszywi prorocy, wilki w owczej sko rze, przed kto rymi Jezus przestrzega 

w innym miejscu Ewangelii. To oni włas nie przychodzą, jak złodziej i rozbo j-

nik, aby okradac  nas z wiary i zaufania do Boga, zabijac  i niszczyc  nasze umy-

sły i sumienia. Uleganie takim obcym, fałszywym pasterzom doprowadza do 

zniszczenia relacji z Bogiem, a nawet wiecznego zatracenia. 

Panie! Przymno z  mi wiary, abym zawsze potrafiła rozpoznac  Two j głos, 

gdy wołasz mnie po imieniu. Bym potrafiła mocno przylgnąc  do Ciebie po-

przez Słowo i Eucharystię. Amen. 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

  Jego wstawiennictwu przypisywano uratowanie 

Neapolu przed dżumą w 1656 roku.  
  Anioł (Angelus) urodził się w 1145 r. w z ydowskiej 

rodzinie w Jerozolimie. Jego matka przeszła na chrze-

s cijan stwo i ochrzciła swoje dzieci - bliz niako w Anioła 

i Jana. Rodzice wczes nie zmarli, a bracia po ukon czeniu 

18 lat wstąpili do klasztoru na Go rze Karmel. Mając 

26 lat, Anioł przyjął s więcenia kapłan skie. Wkro tce za-

czął podro z owac  po Palestynie. Stał się bardzo szybko 

sławny za sprawą cudownych uzdrowien , kto re miały 

miejsce za jego wstawiennictwem. Włas nie rosnąca po-

pularnos c  sprawiła, z e postanowił powro cic  do Karmelu.  

  W 1218 r. został wysłany do Rzymu, by przedłoz yc  papiez owi Honoriuszo-

wi III nowe konstytucje zakonne. Chociaz  kro tko tam przebywał, dał się po-

znac  jako znakomity kaznodzieja i został wysłany na Sycylię do walki z here-

zją katarską.  

  Anioł chciał nawro cic  katarskiego rycerza Berengariusza, kto ry z ył 

w związku kazirodczym. Jednak pro by namo wienia go do zmiany z ycia nie 

skon czyły się dobrze. Spowodowały tak wielką złos c  rycerza, z e napadł on 

na karmelitę przed kos ciołem s więtych Filipa i Jakuba w Licata, zadając mu 

tak powaz ne rany, z e s w. Anioł zmarł cztery dni po z niej, wybaczając swoje-

mu oprawcy. Pochowano go w kos ciele, obok kto rego został zraniony, a gro b 

Ten, kto szuka, znajduje. 

Błędem jest wchodzenie w walkę z pokoleniem przewrotnym. Szkoda na to 

energii i siły. Sam Bo g rozegra z nim swoją partię. Wypaczenie z ycia religij-

nego i potraktowanie go jako narzędzia własnych intereso w obraca się wcze-

s niej czy po z niej przeciw tym, kto rzy tak postępują. 

Uczniowie Jezusa w takich napięciach nie powinni uczestniczyc , oni bo-

wiem są wezwani do budowy cywilizacji miłos ci, a nie do sporo w z instytu-

cjami. 

Warto się nad tym zastanowic  i przemys lec  tę wypowiedz  s w. Piotra. Kry-

tyka Kos cioła ma swe korzenie juz  w Ewangelii, sięgając do krytyki s rodowi-

ska instytucji s wiątynnej w Jerozolimie. Norma podana przez s w. Piotra obo-

wiązuje takz e dzis  i będzie obowiązywac  do kon ca s wiata. Instytucje religijne 

są potrzebne, ale ich wypaczenia są niebezpieczne. 
ks. Edward Staniek 



Zły pasterz prowadzi do śmierci nawet mocne owce. 
św. Augustyn 

Dobry pasterz, pasterz według Bożego serca, jest największym skarbem, 
jaki dobry Bóg może dać parafii  

i jednym z najcenniejszych darów Bożego miłosierdzia. 
św. Jan Maria Vianney 

Zostawicie parafię na dwadzieścia lat bez księdza, zagnieżdżą się w niej 
bestie... Ksiądz nie jest kapłanem dla siebie, jest nim dla was. 

św. Jan Maria Vianney 

Dla rozszerzenia na ziemi królestwa Jezusa Chrystusa  
nic nie jest bardziej konieczne, niż świętość kapłanów,  
by wiernym przewodzili przykładem, słowem, nauką. 

św. Pius X 

Nie ma wznioślejszego dzieła od dzieła kapłanów  
ani też nie ma użyteczniejszej pracy.  

Biada, jeżeli katolicki kapłan zrezygnuje ze swojego miejsca.  
Biada, jeżeli jego głos, który tak często podnosi się,  

aby głosić alarm, zamilknie.  
Świat przed upływem dwudziestu lat popadłby w barbarzyństwo. 

Victor Hugo 

CYTATY PRZY KAWIE 

karmelity wkro tce zasłynął licznymi cudami. Jego kult zatwierdził w 1459 r. 

papiez  Pius II. W 1662 roku relikwie s w. Anioła przeniesiono do nowo wybu-

dowanego kos cioła Matki Boz ej z Go ry Karmel. W Polsce relikwie s w. Anioła 

przechowywane były w krakowskim kos ciele na Skałce. Jego wizerunki znaj-

dują się w pokarmelitan skim kos ciele Najs więtszej Krwi Pana Jezusa w Po-

znaniu, w kos ciele s w. Teresy w Przemys lu i w pokarmelickich stallach 

w bydgoskiej katedrze. Jest patronem miasta Licata.    

  W ikonografii przedstawiany jest w karmelitan skim habicie, z mieczem 

w głowie lub piersi. Jego atrybutami są: miecz, palma, księga, trzy korony i li-

lia. 
za ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako NIEDZIELA DOBREGO PASTE-
RZA i rozpoczyna Tydzień  modlitwy o powołania do służby w Kościele.  

 Nadal obowiązuje dyspensa od udziału w niedzielnej i s wiątecznej Mszy 
S więtej dla wszystkich mieszkan co w diecezji oraz przebywających na jej te-
renie, a takz e moz liwos c  pojednania z Bogiem poprzez wzbudzenie aktu z alu 
doskonałego. O spowiedz   indywidualną moz na poprosic  wczes niej poprzez 
telefon lub w zakrystii. Msze s w. i naboz en stwa z naszego kos cioła są 
transmitowane on-line. 

 Zgodnie z ostatnimi wskazaniami w naszym kos ciele w czasie Mszy s w. czy 
innych naboz en stw moz e uczestniczyc  35 oso b – łącznie z cho rem. Szczego -
łowe informacje znajdują się na drzwiach wejs ciowych do kaplicy, kos cioła 
i na cho r. 

 Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami 
i nosem. 

 Liturgiczne obchody tygodnia: 
poniedziałek - wspomnienie s w. Floriana, męczennika. 
s roda - s więto S więtych apostoło w Filipa i Jakuba. 
piątek - uroczystos c  s w. Stanisława, biskupa i męczennika, gło wnego Patro-
na Polski. W tym dniu Ksiądz Biskup Ordynariusz Roman Pindel udzieli 
w Skoczowie s więcen  diakonatu akolitom naszej diecezji. Z racji uroczysto-
s ci nie obowiązuje wstrzemięz liwos c  od pokarmo w mięsnych. 

 W miesiącu maju zapraszamy  do wspo lnej modlitwy przez wstawiennic-
two Najs więtszej Maryi Panny. Z racji trwającej epidemii naboz en stwo majo-
we będzie odprawiane bezpos rednio po Mszy s w. o godz. 18.00.  

 Papiez  Franciszek skierował do wszystkich wiernych list zachęcający do 
modlitwy. W Lis cie napisał: „Dlatego postanowiłem, z eby w maju zapropono-
wac  wszystkim odkrycie na nowo piękna odmawiania ro z an ca w domu. Moz -
na to uczynic  razem lub samemu, zadecydujcie w zalez nos ci od sytuacji, do-
ceniając obie moz liwos ci”. Do Listu dołączył takz e dwie modlitwy. Na naszej 
stronie internetowej pojawią się inicjatywy związane z modlitwą w rodzi-
nach. W tych najbliz szych dniach mo dlmy się za kandydato w do I Komunii 
S w., bierzmowania; pamiętajmy takz e o maturzystach. 

 Dziękujemy wszystkim, kto rzy w trosce o utrzymanie swojej parafii w tych 
ostatnich tygodniach przekazali ofiarę poprzez konto parafialne. Dziękujemy 
takz e za ofiary składane w kos ciele.  

 Kancelaria parafialna jest nieczynna. Sprawy losowe moz na załatwiac  
w kancelarii parafialnej poprzez kontakt z księdzem pełniącym w danym 
dniu dyz ur. 



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 04.05 - WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA 

6.00   Dzięk.-błag. w int. Beaty i Jana z ok. 30 r. s lubu 

18.00 1. za zm. Monikę Kruszyn ską; 2. za zm. Andrzeja Wilka 

      3. za zm. Emilię Czader w 1 r. s m. oraz Tadeusza Czadra 

WTOREK - 05.05                  

6.00   1. za zm. Gertrudę, Franciszka, Kazimierza, Zbigniewa,               

      Barbarę Laskowskich;  zm. rodzico w: Teklę i Jana Wichmano w,  

      Reginę i Władysława Mazurkiewiczo w oraz Henia 

      2.  za zm. Andrzeja Bieguna 

18.00 1. za zm. Jo zefa Kolonko; 2. za zm. Stanisława Płauszewskiego 

      3. za zm. Jerzego Michałowskiego 

ŚRODA - 06.05 - ŚWIĘTO ŚW. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 

6.00   za zm. Wiesława Kwiatkowskiego 

18.00 1. za zm. Marcina Kierca; 2. za zm. Urszulę Fijak z rodzicami           

      i rodzen stwem; 3. za zm. Krystynę Mikusiak; 4. za zm. Bogdana Mrowca 

CZWARTEK - 07.05        

6.00   Dzięk.-błag. w int. syna Mateusza z ok. urodzin 

18.00 1. za zm. Leszka Handzlika z synową Boz eną i rodzicami z obu stron 

      2. za zm. Teodozję Krzesłowską; 3. za zm. Marię i Antoniego Dudko w 

PIĄTEK - 08.05 - UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA 

 6.00  Msza s w. wynagradzająca za zniewagi i bluz nierstwa wobec           

     Najs więtszego Sakramentu 

18.00 1. O Boz e błog. i potrzebne łaski dla rodziny s p. Julii 

      2. za zm. Zofię Forys  i zm. z rodziny; 3. za zm. Marię Dyczek 

SOBOTA - 09.05                

6.00   1. za zm. Piotra Kaczora; 2. za zm. Marię Wo jcik 

18.00 1. za zm. Annę i Władysława Kubalo w 

      2. za zm. Stanisława Boczkowskiego w 2 r. s m. 

NIEDZIELA - 10.05 - 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 

7.30   za zm. Krystynę i Rudolfa Marszałko w 

9.00   1. za zm. Marię i Leona Manowskich; 2. za zm. Wiesława Szymalę 

10.30 1. CHRZEST: Tymoteusz Mrok; 2. Dzięk.-błag. w int. Ireny z ok. 65 r. ur. 

12.00 1. Dzięk.-błag. w int. ks. Henryka Reszki z ok. 70 r. ur. 

      2. za zm. Halinę Rozum 

18.00 za zm. Wandę Lukasek w 1 r. s m. 

19.30 za zm. Annę Wideł 



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  2 Tm 2, 1-13; Ps 18; Mt 10, 28-33 

Wtorek: Dz 11, 19-26; Ps 87; J 10, 22-30 

Środa:  1 Kor 15, 1-8; Ps 19; J 14, 6-14 

Czwartek: Dz 13, 13-25; Ps 89; J 13, 16-20 

Piątek: Dz 20, 17-18a. 28-32. 36; Ps 100; Rz 8, 31b-39; J 10, 11-16 

Sobota: Dz 13, 44-52; Ps 98; J 14, 7-14 

Niedziela:  Dz 13, 44-52; Ps 98; 1 P 2, 4-9 

         J 14, 1-12 

Msze Święte w Niedziele: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00, 19.30 

Msze Święte w tygodniu: 6.00, 18.00 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w kaplicy MB Częstochowskiej 

  codziennie od poniedziałku do soboty: 6.30 - 18.00 

Drodzy Parafianie! 

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 35 osób 

i pierwszeństwo mają te osoby, które zamówiły intencję Mszy św. 

Do kościoła wchodzimy i przebywamy w nim z zasłoniętymi ustami 

i nosem i zajmujemy miejsca wyznaczone. 

Sakrament namaszczenia chorych udzielamy jedynie w sytuacji  

zagrożenia życia. 

Poniedziałek -  nieczynna 

Środa - nieczynna 

Czwartek - nieczynna 

Piątek - nieczynna 

Sprawy losowe można załatwić kancelarii parafialnej kontaktując się 

z księdzem dyżurnym  (tel. kom. 503 839 832 lub  33 812 56 57)  

wew.: ks. Proboszcz - 24, ks. Wiesław - 23, ks. Wojciech - 27,  

ks. Roman - 25, kancelaria - 21) 

Kontakt e-mail: trojca@katolik.bielsko.pl  

NABOŻEŃSTWA 

KANCELARIA PARAFIALNA 

mailto:trojca@katolik.bielsko.pl

