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EGZEMPLARZ PRZEZNACZONY JEST WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU WEWNĘTRZNEGO 

POWOŁANI DO WSPÓLNOTY  
Ciało Chrystusa - Kościół jest powołany do wiary w Jezusa. W Ko-
ściele stajemy się członkami ciała Chrystusa. On sam jest jego Gło-
wą, której musimy być poddani. Wszelkie życie i pokarm płynie od 
Chrystusa jako Głowy. Obraz ten ukazuje bardzo bliski, ścisły zwią-
zek Kościoła ze swoim Panem, całkowitą zależność Kościoła od Pana 
i potrzebę mocnego trzymania się Głowy Kościoła. Wskazuje na 
wzajemną zależność jego członków. Świątynia Boża- Chrystus jest 

fundamentem i kamieniem węgielnym Kościoła. Chrześcijanie są żywymi kamieniami. 
Przenośnia ta ukazuje duchowy (niematerialny) charakter Kościoła, jako organizmu 
stworzonego przez Ducha Świętego, a centralne miejsce przyznaje Chrystusowi jako 
fundamentowi i kamieniowi węgielnemu. Podkreśla również wzajemną zależność wie-
rzących w ich życiu chrześcijańskim" jako żywych kamieni, które mają się budować 
(nie rujnować) w dom duchowy. Mylne jest utożsamianie Kościoła z budynkiem lub 
jakąś instytucją religijną, gdyż słowo Kościół w kontekście biblijnym zawsze odnosi 
się tylko do osób. Królestwo Boże- Boskie Panowanie urzeczywistni się dopiero po 
powrocie Chrystusa, ale już teraz przejawia się we władzy Jezusa nad tymi, którzy są 
Mu posłuszni. Królestwo Boże to nie Kościół, lecz jego członkowie posłuszni Słowu 
Bożemu podlegają rządom Bożym i są przyczółkiem Bożego dobra w tym świecie. 
Rodzina Boża - Po nawróceniu i chrzcie rodzimy się na nowo w rodzinie Boga, zosta-
jemy adoptowani jako Jego dzieci i dzięki Duchowi Bożemu możemy Boga nazywać 
Ojcem. Ilustracja ta przypomina nam, że dzięki łasce Bożej z grzeszników staliśmy się 
dziećmi Bożymi. Jesteśmy zarazem braćmi i siostrami, dlatego powinniśmy się kochać 
i szanować, żyjąc ze sobą w zgodzie. Przede wszystkim musimy być posłuszni Bogu 
Ojcu i Jego przykazaniom. Owczarnia - Jesteśmy przyrównani do owiec, za które od-
dał życie Dobry Pasterz, Pan Jezus. Obraz ten uwypukla całkowitą zależność Kościoła 
od jego Głowy i Pana oraz współczucie i miłość, jakie Dobry Pasterz nam okazuje, bę-
dąc oddany prowadzeniu, ochronie i karmieniu swego ludu. Nakłada to na nas obowią-
zek słuchania Dobrego  Pasterza i posłusznego chodzenia tam, gdzie On nas prowadzi.   

Chwali się student do kolegi: Ja to sobie żyję z pisania.                             
- A co wiersze tworzysz?                                                        
- Lepiej, ja listy wartościowe ślę do ojca po pieniądze.  
Pewien niedowiarek mówi do księdza:                            
-Chrześcijaństwo istnieje już ponad dwa tysiące lat, a ja nie 
widzę, by ludzie byli lepsi.  
- Ksiądz na to: - woda istnieje od początku świata, a niech 
się pan przyjrzy własnej szyi. 

SŁOWO NA NIEDZIELĘ 

   Jezus powiedział: 
"Ja jestem dobrym 
pasterzem. Dobry 
pasterz daje życie 
swoje za owce. Na-
jemnik zaś i ten, 
kto nie jest paste-
rzem, którego owce 
nie są własnością, 
widząc nadchodzą-
cego wilka, opusz-

cza 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 jed-
na 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       (J 10, 11-18)                                              

 Słowo „duszpasterz” ma swój 
ewangeliczny rodowód. Oparte  jest  na 
wypowiedziach Jezusa o dobrym   paste-
rzu. Kapłan ma być dobrym pasterzem 
dusz. Jezus określa kilka zasadniczych 
warunków. Pierwszym z nich jest dobra    
znajomość owiec przez duszpasterza. 
„Znam moje owce” — powiada Chry-

stus. W tym poznaniu chodzi 
o możliwie    dokładną i pełną informa-
cję o warunkach życia wiernych, o ich 
zdrowiu, pracy, kłopotach i radościach. 
Chodzi również o ich słabości, zagroże-
nia i nałogi, o wpływy środowiska… 
Wiedza ta jest potrzebna, by duszpa-
sterz mógł swoje owce kochać, innymi 
słowy, by mógł skutecznie troszczyć się 
o ich prawdziwe dobro, zarówno docze-
sne jak i wieczne.  Drugim warunkiem 
dobrze spełnionej misji przez duszpaste-
rza jest miłość, jaką go darzą wierni. To 
właśnie ma na uwadze Chrystus, gdy 
podkreśla, że nie tylko On zna swoje 
owce, ale i „one Go znają”. Wierni win-
ni znać swego duszpasterza, winni 
uczestniczyć w jego pasterskich tro-
skach i radościach. Taka wzajemna tro-
ska o siebie umożliwia realizację przy-
kazania „wzajemnej miłości”.  Trzeci 
warunek to troska duszpasterza 
o odpowiedni pokarm dla wiernych.  
Duszpasterz jest odpowiedzialny za cią-
głe ubogacanie wiernych czystym 
ewangelicznym chlebem. Słowo Boże 
i Eucharystia oto pokarm dla wiernych. 
Odpowiedzialność za owce łączy się 
z troską o każdą, która pobłądziła 
w życiu i odłączyła się od owczarni.    
                     ks. Edward Staniek 
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 BÓBRKA 

Poniedziałek  23 kwietnia  1. W intencji ojczyzny 

2. Śp. Wojciech Dereń – 3 rocznica śmierci i 

w dniu imienin 

18.00 

Wtorek         24  kwietnia  18.00 1.Św. Jadwiga 

Środa            25 kwietnia 18.00 1.Św. Jadwiga 

2. Śp. Zofia Podkalicka – od Leszka z          

rodziną 

Czwartek      26 kwietnia 18.00 1. Śp. Jadwiga 

2. Śp. Tomasz Indyk 

3. AID 

Piątek           27 kwietnia 18.00 1. Śp. Jadwiga 

2. AID 

 Sobota         28 kwietnia 18.00 1. Śp. Jadwiga 

2. O dary Ducha Świętego i pomyślne zdanie 

matury dla Katarzyny 

3. Za Parafian 

Niedziela     29 kwietnia           8.30 1. Śp. Jan i Maria Bandrowscy 

2. Śp. Roman Świdnicki, Anastazja, Michał i 

Maria 

12.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki 

Bożej w 18-te urodziny Jakuba  

ORELEC 

Środa             25 kwietnia 19.00 AID  
Piątek            27 kwietnia 19.00 Śp. Stanisław Dobrowolski 

Niedziela      29 kwietnia 7.00 Śp. Jadwiga  
11.00 Śp. Zofia, Irena i Maria 

SOLINA  

Niedziela      29 kwietnia 9.45 Śp. Aniela, Władysław, Stanisław            

Pawłowscy  

Ogłoszenia Duszpasterskie  IV Niedziela Wielkanocna  22.04.2018 
1. Dzisiejsza Niedziela Dobrego Pasterza jest Światowym Dniem Modlitw o Powołania 
i  rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania do służby w Kościele. 
2. W poniedziałek Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, Patrona Polski, 
zapraszamy na Mszę Świętą o 18.00 w intencji ojczyzny  a w środę święto św. Marka. 
3. Otrzymaliśmy zaproszenie na warsztaty z modlitwy o uzdrowienie. Odbędą się 28 
kwietnia w Sanoku. Więcej informacji w gablocie. 

Przypominienie:  w najbliższym czasie w naszej z parafii będą wyjazdy: 
- 26 maja pielgrzymka do Sandomierza  dla dzieci pierwszokomunijnych i rocznico-
wych z rodzinami, 
- 8-9 czerwca wyjazd do Ołtarzewa na Konkurs Apostoła połączony ze zwiedzaniem 
Sandomierza i Warszawy. 
4. Organizowany jest wyjazd dla dzieci i młodzieży (od klasy IV) w dniach 15-21.07 w 
Góry Świętokrzyskie. Szczegółowe informacje w poniżej ogłoszeń. 
5. Zapraszamy na piątkowe adoracje od 20.00 do 21.00. 

Bóbrka 

Dzisiaj radni parafialni  odwiedzą Rodziny naszej miejscowości i zbiorą ofiary dla Pana 
Organisty. 

Solina 

Prace w kościele są na ukończeniu. Pozostało jeszcze szpachlowanie ścian i malowanie 
( i zapłacenie do końca należności za położoną posadzkę).  Dziękuję wszystkim, którzy 
pomagali w ubiegłym tygodniu w tych pracach. 
W piątek o godz. 16-tej będzie gruntowne sprzątanie kościoła. Prosimy wszystkie Ro-
dziny o zaangażowanie. 
O przygotowanie kościoła na przyszłą niedzielę prosimy Panią Marię Świder. 

Życzymy wszystkim Parafianom i Gościom odwagi w wierności Panu,    
który jest naszym Pasterzem. 

 

 

WYJAZD WAKACYJNY  ŚWIĘTA KATARZYNA I      ZIEMIA KIELECKA 
15-21 LIPCA 2018  

Wyjazd 15 lipca godz. 15.00—parking przy kościele w Bóbrce.  
W planie: Święta Katarzyna– kwatera i posiłki, pielgrzymka na Święty Krzyż,         
zwiedzanie Kielc, muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, zamek w Chęcinach, 
Wąchock-klasztor cystersów i muzeum powstania styczniowego, JuraPark w Bałtowie,  
Park rozrywki w Krajnie koło Kielc, Sandomierz w drodze powrotnej. 
Koszt 700 zł, zgłoszenia do niedzieli  17 czerwca  

PIELGGRZYMKA DO SANDOMIERZA DLA DZIECI KOMUNIJNYCH I       
ROCZNICOWYCH WRAZ Z RODZINAMI- 26 MAJA 2018 

Wyjazd 26 maja godz. 6.00—parking przy kościele w Bóbrce. 
W planie: Msza Święta i obiad u Księży Pallotynów w Sandomierzu, zwiedzanie  
zbrojowni rycerskiej, starówki oraz rejs po Wiśle. 
 Koszt 90 zł , zgłoszenia do niedzieli  20 maja. 

KONKURS APOSTOŁA POŁĄCZONY ZE ZWIEDZANIEM                     
SANDOMIERZA I WARSZAWY— (8-9) CZERWCA 2018 

Wyjazd 8 czerwca  godz. 5.00—parking przy kościele w Bóbrce. 
W planie: zwiedzanie Sandomierza, posiłek u Księży Pallotynów w Sandomierzu, 
zwiedzanie Warszawy, Muzeum Wojska Polskiego, udział w Konkursie Apostoła   
Koszt 120 zł, zgłoszenia do niedzieli  3 czerwca 


