
 

Pierwsze czytanie Dz 2, 14a. 36-41 
Bóg uczynił Jezusa Mesjaszem 
Psalm (Ps 23 (22) 
Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego 
Drugie czytanie 1 P 2, 20b-25 
Nawróciliście się do Pasterza dusz waszych 
Ewangelia J 10, 1-10 
Jezus jest bramą owiec 

Intencja Apostolstwa Modlitwy na 
miesiąc maj: 

Intencja ewangelizacyjna 

Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni, wierni 
służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym 

znakiem dla całego Kościoła. 

Z Ewangelii wg Świętego Jana 

Jezus powiedział: 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do 
owczarni przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest 
złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak 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 złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich 
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie 
zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej 
przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem 
po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości». 

 

Chrystus pragnie nas gromadzić w swojej owczarni, czyli w 
Kościele. On za każdego człowieka oddał swoje życie, także i za 
nas, abyśmy wolni od grzechu mogli brać udział w „uczcie życia 

wiecznego”. Przykładem otrzymania wybawienia ze swoich 
grzechów jest chromy z pierwszego czytania, który „ w imię 

Jezusa Chrystusa” został oczyszczony. Każdy człowiek został 
przez Jezusa Chrystusa uwolniony z niewoli grzechu i stał się 
„dzieckiem Bożym”. Apostoł Jan w drugim czytaniu zachęca 
nas, abyśmy pielęgnowali żywą świadomość naszej godności 

dzieci Bożych. 
Otwórzmy się na słowa Ojca, który jest Pasterzem nas 

wszystkich i pragnie naszego dobra. 
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Intencje mszalne: 

PONIEDZIAŁEK  04.04 WTOREK  05.05 

8.00 1. Błagalna o łaskę zdrowia dla Emilii 

2. O odpuszczenia grzechów, nawrócenie dla Polaków o Boże błog., dla Ojczyzny. 
3. +Jarosław PIĄTEK (II) 

8.00 1. O ustanie epidemii.  

2. int. wolna. 
3. +Jarosław PIĄTEK (III) 

18.00 
 

1. W intencji ks. Tomasz z okazji urodzin i 2. r. święceń kapłańskich – o Boże błog., 

- int. od Ruchu Rodzin Nazaretańskich.  
2. +Ewa ANDRZEJCZAK (IV) 

18.00 
 

1. +Ewa ANDRZEJCZAK (V) 

2. +Wioleta MILER – 12. r. śmierci.  
3. Dziękczynna za otrzymane łaski w życiu BABCI 

Stanisławy, z prośbą o Boże błog., zdrowie i potrzebne łaski 

z okazji 90. r urodzin.  

ŚRODA 06.05 CZWARTEK 07.05 

8.00 
 

1. O odpuszczenia grzechów, nawrócenie dla Polaków o Boże błog., dla Ojczyzny. 
2. +Jarosław PIĄTEK (IV) 

8.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (VI) 

2. +Jarosław PIĄTEK (V) 

18.00 1. +Józef KARTANOWICZ – 2. rocznica śmierci.  
2. +Ewa ANDRZEJCZAK (VI) 

3. +Włodzimierz KINICKI – 2. r. śmierci.  

18.00 
 

1. ++Genowefa, Franciszek, Czesława, Jerzy i Henryk oraz 
++ z rodziny SUPIŃSKICH. 

2. W intencji Mateusza i Katarzyny z okazji 4. r. ślubu.  

3. O Boże błog., potrzebne łaski, zdrowie, i światło Ducha 
Świętego dla WNUKA Jana z okazji 17. r. urodzin.  

19.30 O ustanie epidemii.  

PIĄTEK  08.05 SOBOTA  09.05 

8.00 
 

1. +Ewa ANDRZEJCZAK (VIII) 

2. W int. MATEUSZA z okazji 17. r. urodzin – o Boże błog., i opiekę Matki Bożej 

dla Niego i całej rodziny.  
3. ++Stanisław i Edwarda.  

4. +Jarosław PIĄTEK (VI) 

8.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (IX) 

2. +Karol.  

3. +Jarosław PIĄTEK (VII) 

18.00 1. ++Stanisław i Jan 
2. +Stanisław KAIM 

3. +Stanisław KĘSKA oraz ++Anna i Helena.  

18.00 1. +Józefa i Leokadia ZGRYZIEWICZ w 5. r. śmierci.  
2. +Helena. 

10.05.2020 
  V NIEDZIELA WIELKANOCY 

7.30 1. O zdrowie i Boże błog., dla GRAŻYNY, WALDEMARA i PIOTRA.  
2. ++DZIADKOWIE z rodzin CZAPLEWSKICH i BUCZKOWSKICH.  

 

9.00 
 

1. Dziękczynno – błagalna w int. MICHAŁKA z okazji rocznicy urodzin.  
2. +Ewa ANDRZEJCZAK (X) 

9.15 +BARBARA i ++ z rodziny 

10.30 1. +TATA Stanisław.  
2. W int. WALDEMARA z okazji urodzin i imienin o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.  

11.00 +Alicja w 10. rocznicę śmierci oraz ++Henryk, Paulina i Andrzej.  

12.00 1. +TATA Stanisław KĘSKA. 
2. +Jarosław PIĄTEK (VIII) 

13.15 1. ++RODZICE: Eugenia i Bronisław oraz ++ z RODZIN: DOMINÓW i KAIM.  
2. +Tadeusz FLISIKOWSKI w 2. miesiąc po śmierci.  

18.00 1. +W int. Marzeny z okazji urodzin – o potrzebne łaski i opiekę Maryi.  
2. Dziękczynna za otrzymane łaski w życiu Krzysztofa oraz za awans zawodowy.  

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 
                 1. Dzisiaj obchodzimy Niedzielę Dobrego Pasterza i tym samym rozpoczynamy w Kościele tydzień modlitw o powołania. Pamiętajmy w naszej osobistej 

modlitwie o powołaniach misyjnych, kapłańskich i do życia zakonnego. Szczególnie z naszej parafii! 
2. Nabożeństwa majowe w naszej parafii codziennie po wieczornej Eucharystii oraz o g. 20:40 podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w górnym 

kościele. 

3. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu codziennie od 18.30 – 21.00. Od godziny 19.00 (co 30 min.) będzie udzielana Komunia Święta 
osobom nieuczestniczącym tego dnia w Eucharystii. Podczas adoracji okazja do spowiedzi św. Codziennie o g. 20.40 będzie odśpiewywana litania Loretańska do 

Najświętszej Mary Panny – w ramach nabożeństwa majowego. W związku z tym Komunia Święta będzie udzielona ostatni raz o g. 20.30. Serdecznie zapraszamy! 

Przynieśmy ze sobą świece! 
4. W każdy czwartek o g. 19.30 w dolnym kościele sprawujemy Eucharystię w intencji zatrzymania epidemii koronawirusa. Według nowych przepisów, 

udział w Eucharystii może wziąć 37 osób. Zapraszamy! W tym tygodniu  obchodzimy pierwszy czwartek miesiąca – pamiętajmy szczególnie tego dnia o modlitwie o 

powołania i za powołanych! 
                  5.  Informujemy, że sakrament bierzmowania nie odbędzie się w planowanym terminie. O nowym terminie poinformujemy, natomiast informacje dotyczące 

pierwszej spowiedzi i Komunii Świętej dostępne są na stronie internetowej oraz u ks. Krzysztofa. Rodziców dzieci przygotowujących się do Pierwszej Komunii św. 

prosimy o zapoznanie się z informacjami umieszczonymi na parafialnej stronie internetowej - sprawa dotyczy terminu i odbierania alb komunijnych od Pani krawcowej. 
6. Ksiądz Proboszcz zwraca się z prośbą o wsparcie inwestycji w parafii. Aktualnie wykonywane są nowe ławki do kaplicy adoracji. Ofiary można złożyć 

do specjalnie przygotowanej puszki w górnym kościele lub w zakrystii. 

7. W każdą niedzielę o g. 21.00 w górnym kościele zapraszamy na nabożeństwo Drogi Światła, podczas którego będziemy rozważać czternaście stacji z 
wydarzeń od Zmartwychwstania Jezusa do Zesłania Ducha Świętego. Jednocześnie informujemy, że Metropolita Gdański odwołał zakaz celebrowania nabożeństw. W 

związku z tym gorąco zapraszamy do uczestnictwa w nabożeństwie, z zachowaniem obowiązujących przepisów. 

9. W tym tygodniu w liturgii wspominamy: w poniedziałek, 4. maja – Świętego Floriana, męczennika, w środę, 6. maja obchodzimy Święto apostołów Filipa 
i Jakuba, z kolei w piątek, 8. maja - Święto Świętego Stanisława, biskupa i męczennika – głównego patrona Polski. 

10. Zachęcamy do czytania prasy katolickiej: „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”, do odwiedzania naszej parafialnej strony internetowej, facebooka oraz 

do zabrania ze sobą naszego parafialnego biuletynu. Biuletyn dostępny również w wersji elektronicznej na stronie naszej parafii. Można również zamawiać 

intencje mszalne drogą elektroniczną. Adresy mailowe księży dostępne są na stronie internetowej naszej parafii. 

 



 

 


