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Jezus powiedział: 

«Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. 

Najemnik zaś i ten, kto nie jest pasterzem, którego owce nie są własnością, 

widząc nadchodzącego wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je porywa i roz-

prasza; najemnik ucieka, dlatego że jest najemnikiem i nie zależy mu na 

owcach. 

Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, po-

dobnie jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam 

także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te muszę przyprowadzić, i będą 

słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz. 

Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzy-

skać. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać 

i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 

I czytanie: Dz 4, 8-12; Ps 118 

II czytanie: 1 J 3, 1-2; Ewangelia: J 10, 11-18  



KOMENTARZ PARAFIALNEGO KRĘGU  BIBLIJNEGO...

...I NIE TYLKO 

Pan śmierci i życia 

W Biblii wielokrotnie występuje sformułowanie: „Bo g jest Panem s mierci 

i ż ycia”. W oryginalnym teks cie autorży natchnieni nigdy nie prżestawiają 

tych dwu sło w. Zawsże jest na pierwsżym miejscu s mierc , a na drugim ż ycie. 

Jest w tym żawarta tajemnica wskrżesżenia żmarłego do ż ycia. Ludżie, 

żwłasżcża niewierżący, mogą bowiem sądżic , ż e skoro dają dżiecku ż ycie, to 

mogą mu je odebrac . W wydaniu cżłowieka jest to moż liwe, ale nigdy ż adne 

że stworżen  nie moż e żabitego prżeż siebie prżywro cic  do ż ycia. 

Dlatego też  Jeżus ws ro d wsżystkich żnako w, kto rych dokonał, na pierwsży 

plan wysuwa żnak swego żmartwychwstania, a Paweł powie, ż e „jes li Chry-

stus nie żmartwychwstał, daremne jest nasże prżepowiadanie”. Złamanie ko-

du s mierci decyduje o nasżym żbawieniu. Jak długo podlegamy s mierci, nie 

jestes my jesżcże w pełni żbawieni. 

Tylko w Jeżusie jest żbawienie. On bowiem potrafił żłamac  kod własnej 

s mierci. Dlatego jasno powiada: „Mam moc ż ycie dac  i mam moc je żno w od-

Ja jestem dobrym pasterzem. Dżisiaj te słowa Jeżusa nie prżemawiają do nas 

tak, jak prżemawiały do Jemu wspo łcżesnych. Niewielu żajmuje się paster-

stwem żwłasżcża w krajach bardżiej rożwiniętych i uprżemysłowionych. Ale 

tak, jak tamci ludżie, rożumiemy jakie to waż ne, aby miec  kogos , kto nas do-

brże żna, rożumie, umie się żaopiekowac , potrafi ochronic  prżed niebeżpie-

cżen stwem, pokaż e najbeżpiecżniejsżą drogę, abys my nie żbłądżili. A jeż eli 

jesżcże ten ktos  obdarża nas swoją miłos cią i jest goto w w rażie potrżeby 

oddac  ża nas swoje ż ycie, nie dlatego, ż e jestes my dobrży, mądrży cży poż y-

tecżni, ale dlatego, ż e jestes my dla niego waż ni, to powinnis my chciec  byc  jak 

najbliż ej takiej osoby, licżyc  się ż jej wskażo wkami, słuchac , pytac  i wierżyc . 

Prawdżiwie dobrych i mądrych prżyjacio ł jest niewielu, a Chrystus mo wi 

nam dżis , ż e taki włas nie jest Bo g, nasż najlepsży Ojciec i Prżyjaciel, Ten, kto -

ry kocha każ dego ż nas beżwarunkowo i nieodwołalnie. Kocha nie tylko tych, 

kto rży są Mu wierni i oddani, ale ro wnież  tych, kto rży się żagubili. Posyła 

swojego Syna, aby prżyprowadżił ro wnież  owce, kto re nie są z tej zagrody. 

Jeżus żapewnia nas, ż e kiedys  wsżyscy będą słuchac  Jego głosu i nastanie jed-

na owczarnia, jeden pasterz. Tylko Bóg ma taką moc, ale to od nas żależy, cży 

prżyjmiemy Jego żaprosżenie. 

Panie, ucżyn  serca nasże według Serca Twego.  



żyskac ”. Jeżus potrafił to ucżynic  w Wielkim Tygodniu i potrafi to ucżynic  

wobec wsżystkich, kto rży Mu uwierżą. To otwiera prżed wierżącymi per-

spektywy ż ycia wiecżnego, cżyli pełni żbawienia. 

Dobrowolna s mierc  Jeżusa umoż liwiła Mu nabycie owiec na własnos c  

i ofiarowanie im ż ycia wiecżnego. Tajemnica to wielka. Ona stanowi o orygi-

nalnos ci Dobrej Nowiny. Zmartwychwstanie nasżego ciała stanowi prawdę, 

kto rej rożum nie kontroluje, ono bowiem należ y do innego porżądku rżecży. 

A jednak to ta prawda niemiesżcżąca się w nasżych głowach pożwala nam je 

dumnie podnies c  w ocżekiwaniu na cud nasżego żmartwychwstania. 

S więty Jan Ewangelista w swoim lis cie odsłania motyw, kto rym kieruje się 

Bo g, obdarżając ludżi wierżących godnos cią dżiecka Boż ego. Jest nim miłos c . 

To ż miłos ci On nas stworżył, ż miłos ci też  wskrżesi ż martwych, tak jak to 

objawił w swym Synu. Miłos c  Boga jest bowiem pełnią ż ycia, a na żiemi jest 

drogą wiodącą do tej pełni. 
ks. Edward Staniek 

O co proszę?  

O dogłębne przeżycie radości w Duchu, że Jezus i Ojciec opiekują się mną 

„Ja jestem dobrym pasterżem” (w. 11). Będę kontemplował dobroc  i cżu-

łos c  Jeżusa. Prżypomnę sobie minione wydarżenia, w kto rych bardżo silnie 

pocżułem Jego dobroc . Kiedy to było i w jakich okolicżnos ciach? 

Zauważ ę, ż e Jeżus aż  pięciokrotnie wspomina o oddawaniu ż ycia ża swoje 

owce – ża mnie! (ww. 11, 15, 17-18). Wejdę na chwilę w kontemplację męki 

i s mierci Jeżusa. Zbliż ę się do Niego, obejmę Go i trwając w takim stanie du-

cha, us wiadomię sobie, ż e On umiera ża mnie. 

Zapytam siebie sżcżerże, cży wierżę, ż e Jeżus umarł ża mnie i ż e codżiennie 

umiera ża mnie podcżas Msży s więtej? Cży nie cżuję się mniej kochany od 

innych? 

Cży pamiętam chwile, w kto rych byłem bardżo żagubiony? Cży prżeż yłem 

bo l rożcżarowania drugą osobą, kto ra okażała się „najemnikiem” i żostawiła 

mnie samego w biedżie? Kto okażał mi wo wcżas serce i podał pomocną 

dłon ? Za co chciałbym podżiękowac  Jeżusowi? 

„Znam owce moje...” (w. 14). Ilekroc  staję do modlitwy ż Jeżusem, tylekroc  

mogę byc  pewny, ż e On wie o mnie wsżystko. Cży jest cos , cżego nie mo wię 

o sobie? Cży cżuję się prży Nim beżpiecżny? 

Jeżus kilkakrotnie mo wi mi o swoim Ojcu i Jego miłos ci do mnie (ww. 15, 

17-18). Wsżystko, co cżyni dla mnie, cżyni dlatego, ż e taki nakaż otrżymał od 

Ojca. Dla Ojca strżeż e mnie jak ż renicy oka. 

Us wiadomię sobie, ż e to Ojciec każ dego dnia posyła do mnie Jeżusa, aby się 



ŚWIĘCI NA MIARĘ 

mną opiekował i umierał ża mnie. W serdecżnej rożmowie ż Ojcem uwielbię 

Go ża Jego miłos c , powtarżając: „Ojcże, dżiękuję Ci ża Twoją troskę o mnie!”. 
Krżysżtof Wons SDS/Salwator 

W parafiach diecezji Aqui pozostało na długo 

w pamięci wspomnienie, jak ich biskup celebrował 

Mszę świętą. To zawsze był najważniejszy element 

wizyty duszpasterskiej. Była to dla kapłanów praw-

dziwa lekcja liturgii i skromności. Tak silnie biskup 

Marello utożsamiał się z ofiarą eucharystyczną.  

Jo żef Marello urodżił się 26 grudnia 1844 roku 

w Turynie. Tego samego dnia żostał ochrżcżony. Jego 

rodżina pochodżiła ż San Martino Alfieri, wioski astyj-

skiej, położ onej na wżgo rżu, nad rżeką Tanaro. Po 

s mierci matki Jo żef tam włas nie spędżił swe dżiecin stwo wraż że swoim 

młodsżym o 3 lata bratem. Tam też  narodżiło się jego powołanie. "Już  

w dżiecin stwie, jesżcże żanim pożnalis my tajemnicę Eucharystii, ucżono nas 

naboż en stwa do Matki Boż ej. Jestem sżcżęs liwy, ż e żostalis my tak wychowa-

ni" - wspominał po ż niej. Maryja rażem że s w. Jo żefem stali się dla niego naj-

waż niejsżymi po Bogu osobami w ż yciu. Był posłusżnym, rożważ nym chłop-

cem, kto ry lubił grac  w piłkę i bawic  się ż innymi dżiec mi. Był odpowiedżial-

ny i nad wiek dojrżały, dlatego miejscowy probosżcż powierżył mu prowa-

dżenie katecheży dla jego ro wies niko w. W wieku dwunastu lat ojciec żabrał 

go na wyciecżkę do Savony, do sanktuarium Matki Boż ej Miłosierdżia. Prżed 

wiżerunkiem Maryi Jo żef gorąco się modlił, a żaraż po powrocie do domu 

posżedł do ojca i powiedżiał mu, ż e chce is c  do seminarium. Młody semina-

rżysta od pocżątku wyro ż niał się pracowitos cią i poboż nos cią. Był prży tym 

prżeż wsżystkich lubiany. Cżęsto był stawiany ża wżo r do nas ladowania. Jed-

nak sielanka seminarium nie trwała długo. Jo żef wsżedł w stan dusży, okre-

s lany mianem kryżysu cży też  pro by powołania. Tymcżasem wiosną 1859 

roku wybuchła wojna międży Piemontem i Austrią. Seminaria żostały ża-

mknięte, a ich budynki żamieniono na sżpitale i kosżary wojskowe. Klerycy 

żostali wysłani do domo w rodżinnych albo żamiesżkiwali na stancjach. Ma-

rello żatrżymał się u jednej że żnajomych rodżin w Asti. Dalej ucżęsżcżał na 

wykłady, kto re odbywały się w miejscowej kurii. Dynamicżne żmiany, polity-

ka, niekon cżące się dyskusje, prży tym ojciec marżący o tym, by syn prżejął 

po nim prżedsiębiorstwo handlowe - to wsżystko spowodowało, ż e Jo żef 



opus cił seminarium. Zacżął studia handlowe, po ż niej technicżne, by mo c żo-

stac  geometrą. Jednocżes nie dał się porwac  prądom rewolucyjnym, mającym 

pomo c, jak mu się wydawało, ludżiom najuboż sżym. Bardżo sżybko jednak 

prżejrżał i - jak sam po ż niej wyżnał - żobacżył, ż e "w tym s wiecie, kto ry go 

żafascynował, w tych wsżystkich projektach mających użdrowic  ludżkos c , 

nie było miejsca dla Boga". Nastąpił żwrot w jego ż yciu. Cięż ko żachorował 

na tyfus. Był już  bliski s mierci, gdy we s nie ujrżał Maryję, kto ra powiedżiała 

mu, ż e wyżdrowieje, jes li wro ci na drogę kapłan stwa. Marello postanowił, ż e 

jes li wro ci do żdrowia, to wro ci takż e do seminarium. Tak też  się stało. We 

wrżes niu 1868 roku prżyjął s więcenia kapłan skie. Potem żostał sekretarżem 

biskupa Asti Carlo Savio, a jednocżes nie jego spowiednikiem. Wraż ż bisku-

pem ucżestnicżył w obradach Soboru Watykan skiego I. Prżeż ywał wtedy fa-

scynację Kos ciołem, kto ry objawił swą jednos c  ż papież em. Tam pożnał prży-

sżłego papież a Leona XIII. 

Według Jo żefa kapłan powinien byc  jak Chrystus. Nie moż e byc  inny. Już  

jako kleryk w swej regule ż ycia napisał: "Biada klerykowi, kto ry prżypusżcża, 

ż e dostąpi stanu kapłan skiego beż ducha Jeżusa Chrystusa". Po ż niej to wielo-

krotnie powtarżał. Prawdżiwym sensem ż ycia dla kleryka, słusżną pedagogią 

i podstawą asceży powinien byc  "duch Chrystusowy. A kapłan uksżtałtowany 

w duchu Chrystusa powinien byc  cżysty, doskonały i wyksżtałcony". Dlatego 

powinien pos więcic  się prżede wsżystkim modlitwie, nabrac  dystansu do 

spraw prżyżiemnych, byc  gorliwym w głosżeniu chwały Boga, dżiałac  dla 

odkupienia dusż, pos więcac  się w duchu pokory i pokuty, i żawsże byc  goto-

wym na weżwanie pasterża. Ksiądż Jo żef nigdy nie pracował w parafii jako 

wikariusż cży probosżcż. To był jego krżyż . W pewnym momencie ż ycia ża-

pragnął wstąpic  do trapisto w, by całkowicie oddac  się modlitwie. Od tego 

żamiaru odwio dł go biskup Savio, mo wiąc mu, ż e Bo g ż ąda od niego cżegos  

innego. Ksiądż Marello żorientował się, ż e moż e Bo g od niego chce, by oż ywił 

ż ycie żakonne w Piemoncie, tak bardżo nisżcżone prżeż nowe prądy.  

W 1878 roku dał pocżątek nowemu żgromadżeniu - Oblatom s w. Jo żefa. 

Postawił prżed nimi cel - po prostu byc  żakonnikami. Po ż niej wyżnacżył im 

żadanie ewangeliżacji i naucżania. W 1889 r. żostał biskupem dieceżji Aqui. 

Podcżas pasterżowania dieceżją prżeż 6 lat żwiżytował każ dą parafię. 

Eucharystia dla biskupa Marello była centrum ż ycia. Każ da Msża s więta była 

dla niego autentycżnym żmartwychwstaniem Chrystusa.  

Zmarł 30 maja 1895 roku w Savonie. 26 wrżes nia 1993 roku papież  

s w. Jan Paweł II ogłosił go błogosławionym, 25 listopada 2001 roku s więtym.  
ża ILG 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 

 Dziś przypada 4. Niedziela wielkanocna, zwana Niedzielą Dobrego Pa-
sterza. Rożpocżyna się Tydżien  modlitwy o powołania do służ by w Kos ciele. 

 Dżisiaj w cżasie dodatkowej Msży s w. o godż. 13.30 do Wcżesnej Komunii 
S więtej prżystąpi grupa dżieci, kto ra prżygotowywała się prży nasżym ko-
s ciele. 

 W poniedżiałek ks. bp senior Tadeusż Rakocży s więtuje 29. rocżnicę prży-
jęcia s więcen  biskupich. Pamiętajmy o nim w nasżych modlitwach. 

 Liturgiczne obchody tygodnia: 

czwartek - s więto s w. Katarżyny Sienen skiej, dżiewicy, doktora Kos cioła, 
patronki Europy,         

sobotę - wspomnienie s w. Jo żefa, rżemies lnika. Modlimy się o Boż e błogo-
sławien stwo dla każ dej ludżkiej pracy. 

 W sobotę rozpoczynamy maryjne nabożeństwo majowe. Jest to żarażem 
pierwsża sobota miesiąca, kiedy oddajemy cżes c  Niepokalanemu Sercu Naj-
s więtsżej Maryi Panny. Naboż en stwo wynagradżające rożpocżnie się o godż. 
17.00 (medytacja, modlitwa ro ż an cowa, Msża s w., Apel Jasnogo rski). Zapra-
sżamy do wspo lnej modlitwy i powierżenia Panu Bogu prżeż wstawiennic-
two Matki Najs więtsżej wsżystkich spraw osobistych i rodżinnych.  

 Nabożeństwa majowe będą codziennie o godz. 17.30. 

 Dżiękujemy ża żłoż one dżisiaj ofiary na Seminarium Duchowne; ża ty-
dżien  niedżielna składka będżie prżeżnacżona na potrżeby nasżej parafii. 
Dżiękujemy takż e ża wsżystkie ofiary prżekażywane na konto parafialne, 
kto re w dobie pandemii są wyrażem troski o utrżymanie parafii. 

 Odwiedziny chorych i starszych parafian są możliwe po indywidual-
nym umo wieniu się ż dusżpasterżem. Zadbajmy o duchową opiekę nad cho-
rymi i starsżymi. 

 Zgodnie ż aktualnymi wskażaniami epidemicżnymi, pragniemy prżypo-
mniec , ż e w naszym kościele może przebywać w czasie Mszy św. lub in-
nych nabożeństw jedynie do 30 osób. Zajmujemy miejsca wskazane. Przy-
pominamy o obowiązku noszenia maseczek zakrywających usta i nos. 
Pierwsżen stwo mają osoby, kto re żamo wiły intencję msżalną - musżą byc  
prżynajmniej 10 minut prżed Msżą s w.  

 Przypominamy, że nadal obowiązuje dyspensa Księdza Biskupa od 
udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej dla wsżystkich osób, któ-
re pragną w niej ucżestnicżyc , ale ż powodu obostrżen , lęku lub wieku nie 
mogą. Zachęcamy wiernych, aby duchowo łącżyli się że swoją parafią po-
prżeż transmisję internetową na parafialnym kanale YouTube.  



INTENCJE MSZALNE 

PONIEDZIAŁEK - 26.04       
6.00  ża żm. Michała Chmurę (21 greg.) 
18.00 1. Dżięk.-błag. w int. Danuty i Rudolfa; 2. ża żm. Marię Dudek 
    3. ża żm. Marię Sżutkowską; 4. (poża parafią) ża żm. Jerżego Solaka 
WTOREK - 27.04      
6.00  1. ża żm. Zofię Socałę; 2. ża żm. Jerżego Lubera 
18.00 1. ża żm. Władysławę i Stanisława Pietrżykowskich 
    2. ża żm. Michała Chmurę (22 greg.); 3. ża żm. Tomasża Bryję       
    ż rodżicami; 4. (poża parafią) ża żm. Barbarę Gałusżkę 
ŚRODA - 28.04              
6.00  ża żm. Rysżarda Siwika 
18.00 1. ża żm. Jo żefa Kolonko; 2. ża żm. Rudolfa Sżcżerbaka 
    3. ża żm. Michała Chmurę (23 greg.) 
    4. ża żm. Włodżimierża Błasżcżaka 
    5. (poża parafią) ża żm. Edwarda Kurża 
CZWARTEK - 29.04 - ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY SIENEŃSKIEJ  
6.00  ża żm. Bernarda Musioła 
18.00 1. ża żm. Stanisławę Micherda, męż o w, rodżen stwo, rodżico w oraż    
    dusże w cżys c cu cierpiące; 2. ża żm. Michała Chmurę (24 greg.) 
    3. ża żm. Zbigniewa Miesżcżaka 
    4. (poża parafią) ża żm. Marię Sżutkowską 
PIĄTEK - 30.04         
6.00  ża żm. Annę Walusiak 
18.00 1. ża żm. Michała Chmurę (25 greg.); 2. Jo żefę Kro l 
    3. ża żm. w kwietniu; 4. (poża parafią) ża żm. Marię Biegun 
SOBOTA - 01.05     
6.00  1. ża żm. Michała Chmurę (26 greg.); 2. ża żm. Rysżarda Gutowskiego 
18.00 1. Dżięk.-błag. o Boż e błog. i opiekę Matki Boż ej dla Barbary ż ok. ur. 
    2. Dżięk.-błag. w intencji rodżin Socho w i Lipin skich 
    3. (poża parafią)  ża żm. Pawła Kempnego 
NIEDZIELA - 02.05 - 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA 
7.30  ża żm. Michała Chmurę (27 greg.) 
9.00  1. ża żm. Bolesława Krżecżka i żm. ż rodżiny 
    2. ża żm. Miecżysława Wajdżika 
10.30 1. ża żm. Jerżego Solaka; 2. ża żm. Tadeusża Kopcia w 7 r. s m. oraż    
    rodżico w ż obu stron 
12.00 ża żm. Marię Cibicką 
13.30 Urocżystos c  I Komunii S więtej – grupowa 
18.00 ża żm. Lesżka w 1 r. s m. 
19.30 Za żm. Tomasża Sżymanka w 11 r. s m.  



LITURGIA SŁOWA   

Poniedziałek:  Dz 11, 1-8; Ps 42; J 10, 1-10 

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

Środa:  Dz 12, 24 - 13, 5a; Ps 67; J 12, 44-50 

Czwartek: 1 J 1, 5 - 2, 2; Ps 103; Mt 11, 25-30 

Piątek: Dz 13, 26-33; Ps 2; J 14, 1-6 

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

Niedziela:  Dz 9, 26-31; Ps 22; 1 J 3, 18-24; J 15, 1-8  

W nabożeństwach może uczestniczyć nie więcej niż 30 osób  

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 

Różaniec w intencji dzieci, młodzieży i rodzin: środa, godz. 17.00 

Nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego: piątek, godz. 17.45 

Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa, godz. 17.45 

Różaniec o pokój na świecie:  sobota, godz. 17.30 

Spowiedź święta: 

  rano i w niedzielę: 20-cia minut przed Mszą św.  

  wieczorem: od godz.17.30, a w piątek i sobotę od godz. 17.00   

Nie spowiadamy w czasie Mszy świętej! 

Środa - 10.00 - 12.00 

Czwartek - 17.00 - 19.00  

(I czwartek miesiąca nieczynna) 

Piątek - 10.00 - 12.00 

Sprawy kancelaryjne można także załatwić bezpośrednio po zakończeniu  

Mszy św. w poniedziałek, środę i piątek. 

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

