III Niedziela Wielkanocy – 25 kwietnia 2021 r.
EWANGELIA (J 10, 11-18)
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 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, 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.
KOMENTARZ
12 kwietnia 1964 r. papież Paweł VI zapoczątkował Dni Modlitw o
Powołania, gdy zauważył niepokojący spadek powołań kapłańskich
bezpieczeństwa. Dobremu Pasterzowi zależy na owcach, na każdym z
nas, bo kiedy zbliża się zagrożenie, On broni nas przed największym
przeciwnikiem – szatanem, który chce nam zaszkodzić zachęcając do zła

i odciągając od wspólnoty. Pasterz jest gotowy narazić swoje życie, by
ocalać życie swoich owiec.
Ziemskie życie Jezusa ukazuje to, co pasterz robi dla swojej trzody.
Zbawiciel dużo wędruje i szuka zagubionych owiec. Jego miłosierdzie
objawia się w konkretnych czynach – rozmnożenie chleba, uzdrowienia,
wypędzenia złych duchów, wskrzeszania umarłych. Dobry Pasterz
oddaje swoje życie, za nas umiera na krzyżu, zmartwychwstaje i posyła
Ducha Świętego.
Bł. ks. Michał Sopoćko nazywa Jezusa - Dobrego Pasterza - Królem
Miłosierdzia. W jednym z rozważań napisał: „Po zmartwychwstaniu
gromadzi znowu swoje owieczki, pociesza je, daje im Ducha Świętego i
życie wieczne. On stał się dla wszystkich pokoleń wszystkim: i
ogrodzeniem, i drzwiami, i drogą, i Pasterzem, i Królem Miłosierdzia.
Bądźmy dobrymi owieczkami Dobrego Pasterza, wpatrując się w Jego
przykład, rozważając Jego słowa, wstępując w Jego ślady, a przede
wszystkim naśladując Jego Miłosierdzie w stosunku do swoich bliźnich,
świadcząc im uczynki miłosierne względem duszy i ciała”.
Znakiem pasterskiej troski Boga o swój lud są powołania do kapłaństwa
i życia konsekrowanego. „Kapłani oraz osoby zakonne są powołani do
bezwarunkowego ofiarowania siebie Ludowi Bożemu, w służbie miłości
do Ewangelii i Kościoła” – pisze Benedykt XVI.
Dobry Pasterz, Jezus Chrystus zachęca nas i mówi: „Proście Pana żniwa,
żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”. Jako wspólnota ludzi
wierzących, jesteśmy odpowiedzialni za powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego. Modlitewna troska o liczne i święte powołania ma
ogromne znaczenie. Kościół, żeby żyć, potrzebuje sakramentów. Bez
kapłanów nie będzie sakramentów. Dziękując za każde dotychczasowe
powołanie, módlmy się również o nowe powołania do kapłaństwa i życia
konsekrowanego.
Proboszcz
Rok Świętego Józefa
Przypominamy, że w Roku Świętego Józefa, zgodnie z Dekretem
Penitencjarii Apostolskiej, „wierni, którzy odmówią dowolną prawnie
zatwierdzoną modlitwę lub akt pobożności na cześć Świętego Józefa,
szczególnie w dniach jemu poświęconych, np. 19 dnia każdego miesiąca
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i w każdą środę, będącą dniem poświęconym wspomnieniu tego
Świętego, będą mogli otrzymać dar odpustu zupełnego.”
„W sytuacji publicznego zagrożenia zdrowia, rozszerza się dar odpustu
zupełnego w sposób szczególny na osoby w podeszłym wieku, na
chorych, umierających i wszystkich tych, którzy z usprawiedliwionych
racji nie mogą wyjść z domu, a którzy odrywając się w duchu od
wszelkiego grzechu oraz z intencją wypełnienia, gdy tylko to będzie
możliwe, zwykłych warunków, odmówią w domu lub tam, gdzie
zatrzymuje ich przeszkoda, akt pobożności na cześć Świętego Józefa,
pocieszyciela chorych i Patrona Dobrej Śmierci, ofiarując z ufnością
Bogu boleści i niedogodności własnego życia.”
Polska Golgota
29 kwietnia, Kościół katolicki w Polsce obchodzi Dzień Męczeństwa
Duchowieństwa Polskiego. W czasie drugiej wojny światowej z rąk
okupantów – niemieckiego i sowieckiego, zginęło blisko trzy tysiące
polskich duchownych, co stanowiło 20 proc. przedwojennego
duchowieństwa. Ponad połowa z duchownych diecezjalnych i zakonnych
poddana została represjom.
Polska Golgota w Dachau - przez to miejsce kaźni przeszło 2 794
duchownych, w tym 1773 kapłanów z Polski. Byli oni zmuszani do
wyczerpującej pracy fizycznej, stosowano wobec nich wyrafinowane
kary za wszelkie przejawy modlitwy, dokonywano na nich
eksperymentów pseudomedycznych. Na kleryku Kazimierzu
Majdańskim, późniejszym arcybiskupie szczecińsko-kamieńskim,
przeprowadzano doświadczenia ze sztuczną flegmoną. Kiedy
zachorował na tyfus plamisty, który bardzo często kończy się śmiercią,
nie podano mu żadnego leku. Wśród więźniów Dachau był m.in. przyszły
błogosławiony, pomocniczy biskup włocławski Michał Kozal oraz
późniejszy kardynał Adam Kozłowiecki.
Spośród 1034 zamęczonych w Dachu duchownych było aż 799 Polaków
– kapłanów, kleryków i braci zakonnych. Księża dali niezłomne
świadectwo wiary i poświęcenia współwięźniom: spowiadali ich,
pocieszali na duchu, dzielili się z nimi głodowymi racjami
żywnościowymi, potajemnie odprawiali Msze. Symbolem poświęcenia
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polskich księży w Dachau może być postać ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego, późniejszego błogosławionego, który niosąc pomoc
ofiarom tyfusu plamistego sam się zaraził tą chorobę, co stało się
przyczyną jego śmierci. Spośród polskich męczenników Dachau, 43
spośród nich zostało zaliczonych w poczet błogosławionych.
Gdy II wojna światowa zbliżała się ku końcowi, Niemcy chcieli zatrzeć
ślady zbrodni i zlikwidować obóz. Wiadomość ta dotarła potajemnie do
więźniów. Wówczas przebywający w obozie księża zaczęli zanosić
modlitwy do św. Józefa, przyrzekając, że jeśli szczęśliwie ocaleją, będą
co roku udawać się w pielgrzymce do jego sanktuarium w Kaliszu. Aktu
oddania się św. Józefowi dokonano 22 kwietnia 1945 r. w kaplicy księży
niemieckich na bloku 26. Obóz został wyzwolony przez żołnierzy
amerykańskich tydzień później – w niedzielę 29 kwietnia 1945 r. Ocaleni
przypisali to wstawiennictwu św. Józefa. Słowa dotrzymali i od 1948 r.
przyjeżdżali do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu.
Św. Jan Paweł II beatyfikował 110 polskich męczenników z czasów
drugiej wojny światowej: biskupów, księży diecezjalnych i zakonnych,
sióstr i braci zakonnych, oraz świeckich, a jednego – ojca Kolbego –
kanonizował.
Ogłoszenia
- Zapraszamy na spotkanie dla mężczyzn w piątek o godz. 20.15 w
kościele.
- Na Jasnej Górze, w Kaplicy Cudownego Obrazu, z 30 kwietnia na 1
maja, odbędzie się całonocne czuwanie dla pielgrzymów Pieszej
Pielgrzymki z grupy 8. Dojazd do Częstochowy we własnym zakresie.
Osoby zainteresowane czuwaniem prosimy o zgłoszenie się do zakrystii.
- 1 maja rozpoczynamy miesiąc dedykowany Matce Najświętszej.
Nabożeństwo majowe z Litanią loretańską codziennie o godz. 18.00.
- W tym tygodniu przypada pierwsza sobota miesiąca. Nabożeństwo
wynagradzające do Niepokalanego Serca N.M.P. po Mszy św. o godz. o
godz. 8.00. Po Mszy wieczornej adoracja do godz. 20.00.
- Za tydzień z racji I niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego
Sakramentu i nabożeństwo majowe o godz. 17.45. Spotkanie Kółek
Różańcowych o godz. 16.00 w domu parafialnym.
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