
W  czwartek,  29  kwietnia –  święto  św.  Katarzyny  Sieneńskiej,
dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy;
W sobotę, 1 maja – wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Módlmy
się  o  błogosławieństwo  dla  ludzkiej  pracy.  O  godz.  17.15,  z  racji
pierwszej  soboty  miesiąca,  nabożeństwo  do  Niepokalanego  Serca
Maryi,  którym rozpoczniemy także nabożeństwa majowe. Serdecznie
zapraszamy do wspólnej modlitwy.
Od poniedziałku do czwartku,  w godz. od 17.00 do 18.00, na starej
plebanii  zostanie  przeprowadzona  przez  Akcję  Katolicką  zbiórka
pościeli,  ręczników  oraz  pampersów  dla  dorosłych,  które  zostaną
przekazane stacjonarnemu Hospicjum im. Św. Jana Pawła II w Bielsku-
Białej. Prosimy, aby pościel oraz ręczniki były czyste i nie zniszczone.
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  INTENCJE MSZALNE  
26.04 – Poniedziałek
7.00 – za ś.p. Annę i Henryka Kaiser
18.00 – o zdrowie i Boże błog. dla Antoniny z rodzicami
27.04 – Wtorek
7.00 – za ś.p. Emilię Chrobak
18.00 – za ś.p. Barbarę Adamus - Englert
28.04 – Środa
7.00 – za ś.p. Leszka Kolec
18.00 – za ś.p. Annę Paszyna
29.04 – Czwartek – święto św. Katarzyny ze Sieny
7.00 – za ś.p. Helenę Krywult
18.00 – za ś.p. Krzysztofa Janikowskiego
30.04 – Piątek
7.00 – za ś.p. Stanisławę Kocur
18.00 – za ś.p. Bronisława i Zofię
1.05 – Sobota – wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika
7.00 – za ś.p. Zofię Kwiatkowską
18.00 – o Boże błog. dla Aleksandry i Macieja w czasie egzaminów
2.05 – V Niedziela Wielkanocna
8.00 – za ś.p. Irenę Czubacką
9.15 – za ś.p. Ludwikę i Józefa Czulak
10.45 – za ś.p. Halinę i Franciszka Górny
18.00 – za ś.p. Stanisława Rapacz
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Konto parafialne: Bank PEKAO S.A. Oddział w Bielsku – Białej,
ul. Dmowskiego 16; nr konta: 05124041421111000048242608.

Wpłacając na konto Parafii dopisujemy: "Na cele kultu religijnego".

 NA SZLAKU WIARY 
GAZETKA PARAFII P.W.

MATKI BOŻEJ POCIESZENIA
W BIELSKU – BIAŁEJ STRACONCE

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA – 25. 04. 2021 R.

  S Ł O W O    Ż Y C I A  

CZYTANIA NA DZIŚ:
Dz 4,8-12; Ps 118; 1 J 3,1-2; J 10,11-18

CZYTANIA NA NASTĘPNĄ NIEDZIELĘ:
Dz 9,26-31; Ps 22; 1 J 3,18-24; J 15,1-8

 PRZECZYTAJ: 
„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” (J 10,14-
15)

„Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego. Pozwala mi leżeć na
zielonych pastwiskach. Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpo-
cząć: orzeźwia moją duszę. Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię. Chociażbym chodził ciemną doliną, zła
się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twój kij i Twoja laska są tym, co
mnie pociesza” (Ps 23,1-4)

„Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko -
wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z
powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, a tłustą i mocną będę
ochraniał. Będę pasł sprawiedliwie” (Ez 34,15-16)

„Kiedy ich pasłem, byli nasyceni, lecz w tej sytości unieśli się pychą i
o Mnie zapomnieli” (Oz 13,6)

I ROZWAŻ:
1. Czy możesz powiedzieć, że znasz Jezusa? Jak?
2. Czy pozwalasz, aby Jezus był twoim Pasterzem? Jak?
3. Jak życiowe sukcesy wpływają na twoją relację z Jezusem?



KOMENTARZ – Ogarni ta owcaę  .  

W czwartą Niedzielę Wielkanocną, Niedzielę Dobrego Pasterza, słyszy-
my słowa Jezusa: ,Ja jestem dobrym pasterzem i znam owce moje, a
moje Mnie znają”. Gdy słyszymy o Jezusie jako Dobrym Pasterzu, od
razu uruchamia się nasza pamięć i  wyobraźnia,  stawiając nam przed
oczy niezliczone obrazy i obrazki z Panem Jezusem na tle rozmaitych
„okoliczności przyrody”. Ten pogodny, zazwyczaj sielankowy Pan Je-
zus niesie zwykle na swych barkach równie sielankową owieczkę. Skąd
się wziął taki idylliczny obrazek? Prosto z księgi Proroka Ezechiela: „Ja
sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko - wy-
rocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z po-
wrotem,  skaleczoną  opatrzę,  chorą  umocnię,  a  tłustą  i  mocną  będę
ochraniał” (Ez 34,14-16).
Piękny alegoryczny obraz Boga. Bo takim właśnie jest Bóg. Takim jest
Jezus.  Lecz czy ten obraz,  w którym każdy z nas  jest  tą  szczęśliwą
owieczką, jest pełny? Czy owieczka ma coś do zrobienia, czy tylko ma
być niesiona? Odpowiedź na  to  pytanie zaczyna się  u  Ezechiela  już
wers dalej: „Do was zaś, owce moje, tak mówi Pan Bóg: Oto Ja osądzę
poszczególne owce” (Ez 34,17).
I  tu  już  wracamy  do  dzisiejszej  Ewangelii.  By  być  taką  szczęśliwą
owieczką pomiędzy Jezusem a nami powinna istnieć opisana w niej re-
lacja: Znam moje owce, a one Mnie znają. Ze strony Jezusa relacja ta
jest pewna, a jak jest z naszej strony? Czy znamy Jezusa? I co to ozna-
cza i o co w tym chodzi? Czy o to byśmy wiedzieli, że jest Jednorodzo-
nym Synem Bożym, poczętym z Ducha Świętego, narodzonym z Maryi
Panny,  umęczonym  pod  Ponckim  Piłatem,  umęczonym,  ukrzyżowa-
nym, umarłym, zmartwychwstałym trzeciego dnia, jak oznajmia Pismo?
To przecież wiemy. A tu nie chodzi o wiedzę, tylko o znajomość Jezusa.
Czym ona jest, wyjaśnia nam Św. Jan w swym pierwszym liście: „Po
tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykaza-
nia” (1 J 2,3). I zaraz potem Św. Jan wylewa nam kubeł zimnej wody na
głowę pisząc: „Kto mówi: "Znam Go", a nie zachowuje Jego przyka-
zań, ten jest kłamcą i nie ma w nim prawdy” (1 J 2,4). Lecz chwilę
wcześniej Św. Jan tłumaczy powód, dla którego się z nami nie cacka i
zarazem daje nam rozwiązanie: „Dzieci moje, piszę wam to dlatego, że-
byście nie grzeszyli. Jeśliby nawet kto zgrzeszył, mamy Rzecznika wo-
bec Ojca -  Jezusa Chrystusa sprawiedliwego.  On bowiem jest  ofiarą
przebłagalną za nasze grzechy” (1 J 2,1-2). Dlatego Jezus mówi do nas
dzisiaj z kart Ewangelii: „Dobry pasterz daje życie swoje za owce”. 

SERCE SERCEM WIARY – Poznaj swoje serce – cz. 18     
Serce, które odrzuca Boga żyje już tylko wartościami tego świata. Tak
ich pragnie, tak się nimi syci, że nic duchowego do niego nie dotrze.
Takie serce Biblia nazywa opasłym (zob. Ps 119,70). Jezus zaś ostrze-
ga:  „Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek
obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na
was znienacka” (Łk 21,34; Jk 5,5). Tak więc serce opasłe może dopro-
wadzić do ociężałości serca. Takie serce sprawia, że człowiek przestaje
troszczyć się o swe zbawienie. Nie ma siły, a raczej ochoty do modli-
twy. Nie ma ochoty do walki z grzechem. Bardziej zajmują go sprawy
ciała i świata, niż duszy i nieba. Ociężałe serce upodobało sobie w rado-
ściach tego świata, w wygodnictwie, bo nie jest w stanie wznieść się ku
radościom przygotowanym na wyżynach niebieskich (zob. Ef 1,3).
Wiele z tych schorzeń serca, o których mówiliśmy może doprowadzić
nawet do zezwierzęcenia serca. Tak stało się z królem Nabuchodonozo-
rem (zob. Dn 4,13). Czy jednak tylko z nim? Kiedy patrzymy na zacho-
wanie niektórych ludzi widzimy, jakiemu zepsuciu ulegli. Nieraz mówi-
my, że ktoś zachowuje się jak zwierzę. To obraz tego, co stało się w
jego sercu, a przez to, co stało się z jego człowieczeństwem. 
Czas na wskazanie kolejnej choroby. Pielęgnowanie pewnych ducho-
wych schorzeń w sercu może doprowadzić do powstania serca nieczułe-
go (zob. Ps 17,10). Takie serce jak sama nazwa mówi charakteryzuje
nieczułość, pustka. To serce jest obojętne na ludzką krzywdę, niedolę
czy Bożą miłość. Jest to serce pozbawione uczuć, jakby było z kamie-
nia. To serce miłuje prawo. Może je nieraz dobrze określać stwierdze-
nie: Bezgrzeszny potwór.
Z tych chorobowych stanów serca Biblia wymienia jeszcze serce wzbu-
rzone (zob. Hi 15,12), pełne gniewu i nieopanowania. 
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IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA
Dziś  przeżywamy  IV  Niedzielę  Wielkanocną,  zwaną
Niedzielą Dobrego Pasterza, którą rozpoczynamy Tydzień

modlitwy o powołania do służby w Kościele. Prośmy w modlitwach, aby
Pan wzbudzał dobre i święte powołania, a tym, którzy odpowiedzieli na
Jego głos dał łaskę wytrwania. 
W poniedziałek,  26 kwietnia –  ks.  bp Tadeusz  Rakoczy świętuje  29
rocznicę  przyjęcia  święceń  biskupich.  Pamiętajmy  o  nim  w  naszych
modlitwach;
W środę, 28 kwietnia – o godz. 17.45 – nabożeństwo do Matki Bożej
Pocieszenia;


