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Liturgia Słowa

Duszpasterze:

Pierwsze czytanie: Dz 4,8-12 (Kamień odrzucony przez budujących…)
Psalm responsoryjny: Ps 118,1 i 8.9 i 21.22-23.26 i 28cd
Drugie czytanie: 1 J 3,1-2 (Jesteśmy dziećmi Bożymi)
Ewangelia: J 10,11-18 (Jezus jest dobrym pasterzem)

Niedziela Dobrego Pasterza
Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynamy tydzień modlitw o
powołania. Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru
powołania. Trzeba modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na
Boże wezwanie. Trzeba prosić, aby nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy,
którzy będą oddawać życie za owce. Nie mniej jednak nie zapomnijmy o
tych, którzy już zostali
powołani do bycia
pasterzem.
O
kapłanach,
o
zakonnikach. Oni już
odpowiedzieli na
Boże wezwanie i
kroczą za Jezusem
– Dobrym Pasterzem.
Oni – jak Jezus –
oddają
życie.
Każdego dnia w
zaciszu plebani lub
klasztoru ofiarują
swoje
cierpienie,
swoją samotność,
walkę duchową, za
ciebie. Kroczą za
Dobrym Pasterzem i
oddają życie za
owce. Dzisiaj trzeba to szczególnie podkreślić. Wielu, naprawdę wielu księży
i zakonników oddaje życie za swoich parafian, i nie tylko. Dzisiaj, i w czasie
tego tygodnia musi to wybrzmieć. Bo dociera do nas wiele informacji, o złych
pasterzach. Więcej mówi się w prasie i telewizji o jednym drzewie, które
runęło – spadło, niż o całym lesie, który pięknie rośnie. Więcej wiemy o
księdzu, który zgrzeszył niż o całym szeregu księży i osób konsekrowanych,
którzy wspaniale rosną i wydają owoce. Na złym przykładzie zupełnej
mniejszości, wypracowuje się ogólną, zakłamaną opinię całym
duchowieństwie. To także ma swój wpływ na liczbę powołań. Bo, kto chce
być księdzem, gdy media „wrzeszczą”, że księża to homoseksualiści i
pedofile. Podziękuj w tym tygodniu za dobrych pasterzy. Pomódl się za tych,
którzy się zagubili i proś o nowych, młodych i odważnych dobrych pasterzy,
gotowych oddawać życie za owce.

/O. Marcin Zubik CSsR/

Proboszcz: ks. prałat
Włodzimierz Czerwiński
Wikariusz: ks. Mariusz Białęcki
Pomoc duszpasterska:
Ks. prof. Cezary Smuniewski

Kancelaria parafialna:
poniedziałek - środy, piątek
godz. 17.00 – 19.00
sobota
14.00 – 16.00
W czwartek kancelaria
nieczynna

Msze św.
Niedziela
* w kaplicy w Czachówku:
8.30
* w kościele: 10.00, 12.00,
13.15
Dni powszednie
18.00(17.00 –1X-1IV)
W czwartki o godz. 7.30

Nabożeństwa stałe:
*Godzinki o NP NMP –
I sobota miesiąca o 7.10
*Nowenna do MBNP środa o 17.30
*Nabożeństwo do Niep.
Serca NMP I sobota miesiąca
o 7.30
*Adoracja Najśw.
Sakramentu:
- I niedziela miesiąca po
Mszy św. o godz. 10.00

Spowiedź św.
- podczas każdej Mszy św.
- w 1. piątek miesiąca
od godz. 17.00

Odwiedziny chorych
1. piątek m-ca od godz. 9.30

Chrzest św.
w każdą niedzielę podczas
Mszy św. o godz. 12.00

Jak to w Polsce jest z
powołaniami

W ubiegłym roku przygotowania do kapłaństwa
rozpoczęło 588 kleryków diecezjalnych, o trzech
mniej niż w roku 2013 i o 78 mniej niż w roku
2012. Mniej jest też alumnów zakonnych,
zanotowano natomiast nieznaczny wzrost w
żeńskich zgromadzeniach kontemplacyjnych.
W IV Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą
Dobrego Pasterza, obchodzony będzie 52.
Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W
Kościele w Polsce został on rozciągnięty na cały
tydzień. Z tej okazji w kurii warszawsko-praskiej
odbyła się konferencja prasowa, podczas której
zaprezentowano papieskie orędzie na 52.
Światowy Dzień Modlitw o Powołania pt.
„Exodus, czyli wyjście fundamentalnym
doświadczeniem powołania”. Podano też
najnowsze statystyki związane z liczbą
kandydatów do seminariów i zgromadzeń
zakonnych. Chcemy w tych dniach dziękować
Bogu za tych, którzy przeżywają swoje
powołanie w służbie dla Królestwa Bożego, ale
także modlić za młodych ludzi, którzy szukają
swojego miejsca w świecie, aby mogli usłyszeć
głos Bożego wezwania i z odwagą na nie
odpowiedzieć – powiedział bp Solarczyk.
Podkreślił, że wymaga to zaufania w Boże
prowadzenie od wszystkich wierzących.
Zgodnie z danymi statystycznymi, w ub. roku
przygotowania do kapłaństwa rozpoczęło 588
kleryków diecezjalnych, o trzech mniej niż w
roku 2013 i o 78 mniej niż w roku 2012. Pod
względem liczby alumnów wśród seminariów
diecezjalnych wciąż prym wiedzie diecezja
tarnowska, która ma 197 kleryków, za nią
archidiecezje katowicka i warszawska – po 129

kleryków. Dalsze miejsca zajmują diecezje
krakowska (109), przemyska (100), pelplińska
(94) oraz poznańska (90). Najmniej alumnów
jest natomiast w diecezjach: łowickiej (28),
bydgoskiej (31), elbląskiej (36) oraz
drohiczyńskiej, sosnowieckiej i gnieźnieńskiej.
W seminariach zakonnych jest obecnie 1703
mężczyzn przeżywających formację, o 107
mniej niż w roku 2013. W postulacie formację
rozpoczęło w 2014 r. 262 chętnych. W
seminariach zakonnych na pierwszym roku jest
198 kleryków, zaś wszystkich 970. Największym
zainteresowaniem wśród młodych mężczyzn
cieszą się wciąż franciszkanie OFM, mający w
ubiegłym roku 206 kandydatów, franciszkanie
OFMConv (143) oraz Salezjanie (123). Wzrost
notowany jest natomiast w żeńskich
zgromadzeniach kontemplacyjnych. Co roku
zgłaszają się 4 kandydatki więcej. Komentując
dane statystyczne delegat KEP ds. Powołań
przestrzegł przed wyciąganiem z tych liczb
daleko idących wniosków. – Choć dane liczbowe
nie kłamią, to jednak na ich obraz składa się
wiele różnych czynników. Jednym z nich jest
chociażby niż demograficzny w Polsce, który
sprawia, że odsetek
młodych
ludzi
wchodzących
w
dorosłe życie jest
zdecydowanie
mniejszy niż w
latach 80., 90., czy
nawet na początku
XXI w. Sama ilość
studentów
w
ostatnich
latach
zmniejszyła się o 15
proc. Tylko liczba
młodych ludzi kończących 19 lat spadła w ciągu
ostatnich dwóch lat o 9 proc. – zauważył bp
Solarczyk. Zwrócił jednocześnie uwagę, że choć
z roku na rok zgłasza się mniej kandydatów do
seminarium diecezjalnych, to jednak ogólna
liczba kapłanów w Polsce z roku na rok rośnie.
Wynika to z tego, że liczba nowych święceń jest
wyższa od liczby zgonów księży – stwierdził
delegat KEP ds. powołań. Dodał, że najwięcej
księży w Europie to kapłani pochodzący z
Polski.
/mag / Warszawa (KAI), mz/

Ogłoszenia duszpasterskie
1. Dziś IV niedziela wielkanocna. W liturgii zwana
Niedzielą Dobrego Pasterza.
Rozpoczynamy
kwartalne Dni Modlitw o powołania do służby w
kościele. To również czwarta niedziela miesiąca. Po
Mszy św. nasz parafialny Caritas zbiera dobrowolne
ofiary do puszek dla swoich podopiecznych. W
Częstochowie odbywa się VII Ogólnopolska
Pielgrzymka strażaków, w której biorą udział również
nasi parafianie. Polecamy ich pielgrzymowanie
pamięci modlitewnej.

2. W przyszłą niedzielę Taca inwestycyjna
przeznaczona będzie na spłatę zadłużenia
związanego
z
remontem
ogrodzenia
cmentarnego oraz na konieczną renowację
żyrandola z nawy głównej kościoła. W
najbliższych
miesiącach
planujemy
sukcesywnie poddawać renowacji oświetlenie
kościoła.

3. W środę 29 kwietnia obchodzimy Dzień
Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II
Wojny Światowej.

4. W piątek rozpoczynamy miesiąc maj. Zapraszamy
na tradycyjne nabożeństwa majowe odprawiane w
Sobikowie codziennie o godz. 17.30. Ks. Kard.
Kazimierz Nycz udzielił na ten dzień dyspensy od
wstrzemięźliwości
od
pokarmów
mięsnych.
Korzystających z dyspensy Ksiądz Kardynał
zobowiązuje, aby tego dnia ofiarowali dowolną
modlitwę według intencji Ojca Świętego.

5. W piątek 1 maja uroczystość odpustowa w
kaplicy pw. św. Józefa Robotnika w
Czachówku. Uroczysta Msza św. odpustowa
odprawiona będzie o godz. 12.00. Zapraszamy
do licznego udziału w tej uroczystości.
6. W tym tygodniu wypada I Piątek i I Sobota
miesiąca. Ze względu na uroczystości majowe
nie będzie w tych dniach Mszy św. wotywnych.
Do chorych pójdziemy z Komunią św. we
wtorek 5 maja od godz. 9.30.

7.

Decyzją Konferencji Episkopatu Polski
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski została przeniesiona na sobotę 2 maja. Porządek
Mszy św. tego dnia jak w niedzielę. Nie będzie tylko
Mszy św. dla dzieci o godz. 13.15. Msza św. o godz.
18.00 w kościele odprawiona będzie już z formularza
V niedzieli Wielkanocy.

8. Wyjazd pielgrzymki do Wilna w czwartek 30
kwietnia o godz. 7.30. Msza św. planowana jest
w Sokółce.

9. W niedzielę 3 maja o godz. 17.00 odprawiona
będzie dodatkowa Msza św. w Buczynowie przy
figurze MB Królowej Polski. Zapraszamy.
10. Uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Kard. S.
Wyszyńskiego w Dobieszu wzięli udział w
Archidiecezjalnym Konkursie o Janie Pawle II pod
patronatem Kard. Kazimierza Nycza - Metropolity
Warszawskiego i Pana Karola Semika Mazowieckiego Kuratora Oświaty. Praca plastyczna
polegała na zrobieniu makiety przedstawiającej scenę
z życia jednego ze świętych kanonizowanych przez
Jana Pawła II. Prace dwojga uczniów: Alicji Grobelnej
i Maurycego Drożdża z klasy IV zwyciężyły w etapie
szkolnym i dekanalnym i zakwalifikowały się do etapu
diecezjalnego. 23 kwietnia 2015 r. podczas Gali
Finałowej w Galerii Porczyńskich w Warszawie odbył
się III etap - finałowy. Uczniowie: Alicja Grobelna
zajęła II miejsce, Maurycy Drożdż zajął III miejsce.
Finalistom i p. katechetce Krystynie Borowskiej
serdecznie gratulujemy.

11. 14 czerwca odbędzie się II Parafialny Festyn
Rodzinny. Już dziś prosimy o składanie fantów
na loterię.
12. Prosimy o uwagę przy parkowaniu aut przy
kościele. Panią, która w ubiegłym tygodniu po
Mszy św. o 10.00 otarła inny samochód
zapraszamy do zakrystii po dane kontaktowe
poszkodowanego.
13. Do Sakramentu Małżeństwa przygotowują się:
- Dariusz Kowalczyk vel Kowalski, kawaler z
Bronisławowa par. tutejszej
i Agnieszka Anna Jarząbek, panna z par. w Jadowie.
Zapowiedź druga.
- Damian Zawadka, kawaler z par. Osieck i Magdalena
Danuta Kamińska, panna z Buczynowa w par.
tutejszej. Zapowiedź druga.
- Tomasz Piotr Szczepek, kawaler z par. w Górze
Kalwarii i Joanna Karolina Urbanowicz, panna z
Cendrowic w par. tutejszej. Zapowiedź druga.
- Piotr Poczesny, kawaler z par. w Czersku i Monika
Samoraj, panna z Bud Sułkowskich w par. tutejszej.
Zapowiedź pierwsza.
- Marcin Kamionek, kawaler z par. w Piastowie i
Agata Krawczyk, panna z Wincentowa w par.
tutejszej. Zapowiedź pierwsza.
- Tomasz Borko, kawaler z par. w Czersku i Katarzyna
Pacholska, panna z Cendrowic w par. tutejszej.
Zapowiedź pierwsza.
Narzeczonych polecamy modlitwie wiernych.
7. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej. W
zakrystii są do nabycia „Gość Niedzielny” i
„Niedziela”. Na stoliczku pod chórem wyłożony jest
nasz tygodnik parafialny.

Intencje Mszalne 26 IV – 03 V
26.04. Niedziela Dobrego Pasterza
8.30 (Czachówek)
10.00 + Joanny Winiarek w 3 rocz. śmierci
Refleksja na
10.00 O światło Ducha Św. dla tegorocznych Maturzystów
Niedzielę
oraz o łaskę uwolnienia młodych od wszelkich form
Dobrego
Pasterza
uzależnień i zniewolenia
„Być w Bożych
12.00 + Jerzego Jeziorskiego (im.)
12.00 + Władysława Galasa w 40 rocz. śmierci
rękach”
CHRZEST:
Tęsknota za idealną wspólnotą Kościoła, za
Jakub Kwiatkowski
pasterzami zdolnymi ochronić przed złem świata, jest
13.15 + Marka Golika (im.) Krystyny i Zygmunta
pokusą, która może zrodzić bierność i spowodować
Golików
rezygnację z odpowiedzialności za swój los. Świat po
13.15 + Tadeusza Kępińskiego w 7 rocz. śm. i zm.
Zmartwychwstaniu, mimo że nie jest idealny, to
z rodz. Kępińskich
przecież należy do Boga. Odkupienie już się dokonało
Środa 29.04.
i nic go nie unieważni, natomiast przed chrześcijanami
18.00 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
długa droga uczenia się zaufania do Boga i zdania się
O potrzebne łaski, zdrowie i dary Ducha Świętego dla
na Jego prowadzenie. Dopiero sami odnajdując się
Urszuli i Czesława i ich córek
w ramionach Boga – Dobrego Pasterza, możemy
Za parafian
pokazać światu, że jest w dobrych, bo Bożych rękach.
Piątek 01.05.
.
/ o. Tomasz Zamorski OP/
12.00 Msza Święta Odpustowa w Kaplicy w Czachówku
17.30 Nabożeństwo majowe
18.00 + Stefana Odolińskiego w 36 rocz. sm., zm. z rodz. 
Odolińskich, Kmieciaków, Wojciecha Nowaka

Sobota 02.05.
8.30 (Czachówek)
10.00 + Jana w 25 rocz. śm. i Eugenii Baranów
Nabożeństwo majowe
Ja jestem dobrym pasterzem.
12.00 Za parafian
Dobry
pasterz
daje życie swoje za owce …».
18.00 + Zygmunta Głowackiego(im.) oraz zm. z rodz.
Dziękujmy
Bogu
za Jezusa, Pasterza i Zbawcę
Głowackich i Jaroszów
Niedziela 03.05
i radujmy się, że mamy w życiu takiego
8.30 (Czachówek)
Opiekuna,
10.00 + Zbigniewa Wlazeł w 16 rocz. śm.
to dla nas w życiu i po - największa fortuna.
Nabożeństwo majowe
«Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce
10.00 + Róży i Zygmunta Gwardysów, Jadwigi Durmaj
moje …».
12.00 + Zygmunta Kłosa oraz zm. z rodz. Kłosów i
więc nie zatraci się życie: ni moje, ni twoje.
Tokajów
12.00 + Stanisława, Władysława, Gabrieli Nowakowskich
oraz zm. z rodz. Nowakowskich
Kazimierz
13.15 + Stanisławy, Henryka Miecznikowskich, zm. z
rodz. Rosłonów i Miecznikowskich

17.00 Msza Święta Polowa i nabożeństwo majowe w
Buczynowie

Weekly tweet - wpis tygodnia
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