
• Kiedy Ci się wydaje. że Bóg jest daleko: Psalmy 25. 125, 138 oraz Ewangelia św. 

Łukasza 10 

• Kiedy czujesz się osamotniony i niepewny: Psalmy 27, 91 oraz Ewangelia św Łukasza 8. 

• Gdy lękasz się śmierci: Ewangelia św. Jana 11.17-20 oraz 2 List do Koryntian 5. 

• Gdy zgrzeszyłeś: Psalm 51. Księga Izajasza 53, Ewangelia św. Jana 3, 1 List Jana 1. 

Kim jesteś w Chrystusie 

• Jestem solą ziemi Mt. 5:13 

• Jestem światłością świata Mt. 5:14 

• Jestem dzieckiem Boga J. 1:12 

• Jestem częścią prawdziwego krzewu winnego, przez którą przepływa życie Chrystusa 

 J. 15:1-5 

• Jestem przyjacielem Chrystusa J. 15:15 

• Jestem wybrany i ustanowiony przez Chrystusa, aby przynieść Jego owoc J. 15:16 

• Jestem niewolnikiem sprawiedliwości Rz. 6:18 

• Jestem niewolnikiem Boga Rz. 6:22 

• Jestem synem Boga, Bóg jest duchowo moim ojcem Rz. 8:14-15; Gal. 3:26, Gal 4:6 

• Jestem współdziedzicem z Chrystusem dzieląc z Nim Jego dziedzictwo Rz. 8:17 

• Jestem świątynią – miejscem zamieszkania – Boga. Jego Duch Święty i Jego życie 

mieszka we mnie 1 Kor. 3:16; 6:19 

• Jestem zjednoczony z Panem i jestem z Nim jednym duchem 1 Kor. 6:17 

• Jestem członkiem ciała Chrystusowego 1 Kor. 12:27; Ef. 5:30 

• Jestem nowym stworzeniem 2 Kor. 5:17 

• Jestem pojednany z Bogiem i jestem sługą pojednania 2 Kor. 5:18-19 

• Jestem synem Boga i jestem w Chrystusie Gal. 3:26-28 

• Jestem dziedzicem Boga, ponieważ jestem synem Boga Gal. 4:6-7 

• Jestem święty Ef. 1:1; 1 Kor. 1:2; Flp. 1:1; Kol. 1:2 

• Jestem Bożym dziełem – dziełem Jego rąk – narodzonym na nowo w Chrystusie do 

pełnienia Jego dzieła Ef. 2:10 

Opracowała  

Akcja Katolicka 

 

(Czasopismo wyłącznie do użytku Kościoła) 
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Ewangelia według Świętego Jana (J 10, 11-18) 

Jezus jest dobrym pasterzem 

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 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 odzyskać. 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». 



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 25.04.2021r. 

W tym tygodniu w czwartek obchodzimy święto św. Katarzyny Sieneńskiej, patronki Europy. 

Solenizantom i Jubilatom życzymy wielu łask Bożych. 

INTENCJE MSZALNE: 

26. 04. Poniedziałek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Danuty Karoń  

 

27. 04. Wtorek  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Marioli Greguś –  

w miesiąc po śmierci 

 

28. 04. Środa  

Nowolesie - Msza św. o godz. 1800: O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Hani  

w pierwszą rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla rodziców Patrycji i Rafała 

 

29. 04. Czwartek  

Biały Kościół – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. Stanisława 

Staszczyszyna – intencja od żony i syna 

 

30. 04. Piątek  

Nowolesie – Msza św. o godz. 800: O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 

Konrada Kowalczyka w rocznicę urodzin oraz potrzebne łaski dla Wiesława Kowalczyka 

 

01. 05. Sobota  

Nowolesie – Msza św. o godz. 1800: O wieczną szczęśliwość dla śp. ojca Piotra Mikosza  

w rocznicę śmierci 

 

02. 05. Niedziela  

Biały Kościół - Msza św. o godz. 800: O wieczną szczęśliwość dla śp. ojca Piotra Mikosza  

w rocznicę śmierci 

Nowolesie - Msza św. o godz. 1000: O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 

jubilatów, państwa Janiny i Henryka Białych w pięćdziesiątą rocznicę ślubu oraz potrzebne 

łaski dla dzieci Elżbiety i Grzegorza wraz z rodzinami 

Biały Kościół - Msza św. o godz. 1200: 1) O wieczną szczęśliwość dla śp. Michała i Zofii 

Wójcik. 2) O wieczną szczęśliwość dla śp. Jadwigi Gąbka 

 

1. Nabożeństwa majowe będą odprawiane w Białym Kościele w poniedziałki i czwartki  

o godz. 1730, we wtorki po porannej Mszy o godz. 800; w Nowolesiu w środy i soboty  

o godz. 1730, w piątki po porannej Mszy o godz. 800. W niedziele po Mszach świętych. 

2. Troskę o nasze zdrowie powierzać będziemy Maryi podczas nabożeństw majowych. 

       Na rozpoczęty tydzień – Szczęść Boże!  



Komentarz do dzisiejszej Ewangelii: 

 

Najemnik i pasterz 

Istotą dzisiejszej Ewangelii jest prawda o trosce pasterza o owce aż po oddanie za nie życia. 

Tym pasterzem jest Jezus. On zna swoje owce. Kocha i troszczy się o nas. Jezus poświęcenie 

pasterza konfrontuje z postawą najemnika, który wobec niebezpieczeństwa znajduje wygodną 

wymówkę, że jego życie jest najcenniejsze. Indywidualizm, egoizm bardzo często wypełnia 

serce człowieka. Dlatego tak bardzo cenimy tych, którzy nie myślą tylko o sobie, którzy wobec 

nas nie są jedynie najemnikami, ale prawdziwie oddanymi pasterzami. A ja? Czy naśladuję 

pasterza czy najemnika? Czy czuję się odpowiedzialny za Kościół? 

 

Panie Jezu, dziękuję Ci za kapłanów, którzy stanęli na drogach mojego życia jako prawdziwi 

pasterze. Sam pragnę postępować jak pasterz, kochając Boga i bliźnich. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Oto nasza propozycja czytania Biblii 

Otwieraj swoją Biblię, gdy… 

• Kiedy wszystko dobrze: Psalm 33 oraz 1 List do Tymoteusza 6, List Jakuba 2.1-17. 

• Kiedy rozpoczynasz jakieś nowe zadanie: Psalm 1 oraz Przypowieści Salomona 16. 

• Gdy chcesz właściwie postąpić wobec bliźniego: List do Rzymian 12. 

• Kiedy martwisz się o członków rodziny: Psalm 121 i Księga Izajasza 40. 

• Gdy jesteś zniechęcony: Psalmy 23. 42. 43. 

• Gdy wokół szerzy się zło: 2 List do Tymoteusza 3 i List do Hebrajczyków 13. 

• Kiedy Twoi przyjaciele odwrócą się od Ciebie: Ewangelia św. Mateusza 5 i 1 List do 

Koryntian 13. 

• Gdy nachodzą Cię pokusy: Psalmy 15, 19, 139, Ewangelia św. Mateusza 4, List Jakuba 1. 

• Kiedy wszystko Cię zniechęca: Psalmy 34, 71. 

• Gdy nie możesz zasnąć: Psalmy 4, 56, 130. 

• Gdy wplątałeś się w jakiś zatarg: Ewangelia św. Mateusza 18, List do Efezjan 4, List 

Jakuba 4. 

• Gdy czujesz się osłabiony: Psalm 75.1-7 i Ewangelia św. Mateusza 11.28-30. 

• Gdy pragniesz odpuszczenia: Ewangelia św. Łukasza 15 oraz List do Filemona. 

• Gdy jesteś chory lub cierpisz: Psalmy 6, 39, 41, 67 oraz Księga Izajasza 26. 

• Gdy Twoja wiara słabnie: Psalmy 126, 146. List do Hebrajczyków 11. 
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