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1. Dzisiaj przeżywamy Niedzielę Dobrego Pasterza. Modlimy się o dobre,

liczne i święte powołania kapłańskie i zakonne. Wspieramy modlitwą i
ofiarą nasze Seminarium Duchowne Diecezji Świdnickiej i wszystkich
alumnów przygotowujących się do kapłaństwa, razem z naszym klerykiem:
Dawidem. Po każdej Mszy św. odbędzie się zbiórka do puszek na potrzeby
seminarium.
2. We wtorek rozpoczyna się miesiąc maj, poświęcony Matce Bożej. Będziemy
gromadzić się w tym miesiącu na nabożeństwach majowych o godzinie
17.30, ucząc się w szkole Maryi całkowitego zawierzenia Bogu i służby
bliźnim. Warto przy tej okazji zatroszczyć się o udekorowanie maryjnych
wizerunków, przydrożnych krzyży i kapliczek. Majówki w kaplicy na
Kaprowie odbywają się w każdą sobotę o godzinie 16.00.
3. Wtorek 1 maja jest również świętem ludzi pracy, których polecamy pod
opiekę świętego Józefa rzemieślnika. Na Mszy św. o godzinie 18.00
uwzględnimy w modlitwach ludzi borykających się z problemem bezrobocia
i ekonomicznym wyzyskiem.
4. We środę Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 18.00, a
po niej Msza św. wieczorna – zapraszamy Czcicieli Matki Najświętszej.
Okazja do spowiedzi przed odpustem od godziny 17.00.
5. Informujemy naszych Parafian, że we wtorek i środę Mszy św. porannych
nie będzie.
6. W czwartek – 3 maja - uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. W naszej Parafii uroczystość odpustowa. Msze św.
w porządku niedzielnym /7.30, 9.00, 10.30 i 18.00/. Główna Msza św. –
Suma odpustowa - będzie odprawiona godz. 13.00. Zachęcamy
wszystkich do skorzystania z tego wielkiego daru Kościoła, jakim jest
odpust zupełny z racji święta patronalnego. Natomiast w przyszłą
niedzielę z owocami odpustu pójdziemy do naszych Drogich Zmarłych.
O godz. 15.00 na cmentarzu parafialnym będzie odprawiona
uroczysta Msza św. w intencji wszystkich Zmarłych Parafian
i spoczywających na naszych cmentarzach. Z tej racji Mszy wieczornej w
przyszłą niedzielę nie będzie.
7. W piątek przypada święto patronalne Strażaków i Hutników – Św. Floriana.
Zapraszamy na uroczystą Mszę św. o godz. 18.00 szczególnie wszystkich
Strażaków wraz z rodzinami.
8. W piątek – jako I piątek miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz.
16.30, o godz. 17.30 nabożeństwo majowe i Msza św. I-piątkowa.
9. W sobotę jako I miesiąca księża do południa odwiedzą chorych,
a o godzinie 17.30 Różaniec Fatimski połączony z nabożeństwem
majowym.
10. W przyszłą niedzielę jako I miesiąca wystawienie Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św.
11. W agendzie do nabycia prasa katolicka: Gość Niedzielny z fielem o Janie
Pawle II „Szukałem was”, Niedziela, Pismo Święte, albumy, różańce, znicze
i wiele innych artykułów, albumy „Kościoły Diecezji Świdnickiej,
zaproszenia i akcesoria pierwszokomunijne. Można również nabyć obrazy z
błogosławionym Janem Pawłem II w związku ze zbliżającą się I rocznicą
beatyfikacji.

Komentarz do dzisiejszej Ewangelii
IV niedziela wielkanocna nosi w roku liturgicznym miano Niedzieli
Dobrego Pasterza. Jej celem jest uświadomienie nam, kim jest dla nas
Jezus Chrystus i jaka jest Jego rola. Ilustruje ją najlepiej obraz
pasterza. No, może już dziś mniej to rozumiemy, bo zawód pasterza
należy w naszych czasach i naszej kulturze raczej do rzadkości, ale
warto się zastanowić, jakie uniwersalne treści zawiera ta przenośnia.
Najlepiej treści te uwydatniają się w porównaniu ze złym pasterzem –
najemnikiem. On pracuje tylko dla pieniędzy. Owce dla niego się nie
liczą, są jedynie okazją do zrobienia interesu. Dlatego też nie zależy mu na owcach, nie
podejmie dla nich żadnego ryzyka, bo nie łączy go z nimi żadna więź, żadna miłość.
W przypadku jakiegoś zagrożenia owce pozostają same i bezbronne. Najemnicy potrafią
być bezwzględni i bez żadnych skrupułów. Potrafią obiecać wszystko, czego tylko ludzi
pragną czy pożądają, aby tylko uzyskać wpływy i władzę. A pęd do podniesienia
poziomu życia jest dziś tak silny, że ludzi gotowi są poprzeć i zaufać każdemu, kto tylko
obieca im spełnienie ich pragnień. Otwiera to potężne pole do kłamstwa, nadużyć,
manipulacji, zniewolenia. Najemnik nie ma skrupułów! Przykładów takiego
„najemnictwa” życie niesie nam dziś na pęczki – w życiu gospodarczym, społecznym,
politycznym, pewnie także i kościelnym. Nie koniecznie zaraz musi się to kojarzyć
z jakimiś wielkimi zdradami, aferami czy krwawymi rzeziami niewinnych ludzi.
Najemnictwo polega często nie tyle na robieniu rzeczy jawnie złych, co raczej na
zaniedbywaniu rzeczy dobrych, wskazanych czy wręcz niezbędnych. Po prostu: po co się
wysilać i męczyć. Tak powie każdy, do którego „owce nie należą”, który nie kocha ludzi,
dla których pracuje. A więc jednym z warunków tworzących dobre środowisko dla służby
jest „przynależność”, więź z ludźmi powierzonymi opiece i trosce. Najlepiej widać to
w rodzinie: rodzice kochający swe dzieci są dla nich najlepszymi pasterzami. Nieraz
w szkole trafiają się podobni nauczyciele: już nie tylko pracownicy oświaty, ale
autentyczni wychowawcy, żyjący sprawami swych uczniów, swych duchowych dzieci.
Widać to także w naszych parafiach, który ksiądz kocha powierzonych sobie wiernych,
a który tylko dla nich pracuje. Skoro tak, to może warto by tworzyć warunki, które by
sprzyjały budowaniu i umacnianiu się takich więzi; dokonać takiej duchowej
i pedagogicznej „prywatyzacji”, czyli przejścia od anonimowej pracy z „masami” do
kameralnej służby. Pasterz musi osobiście znać swoje owce, ich potrzeby, możliwości,
problemy. Musi także odczuwać miłość i zaufanie swoich owiec, musi wiedzieć, że i im
na nim zależy, że potrzebują jego i jego posługi. Gdy człowiek nie czuje się potrzebny
i kochany, trudno wykrzesać mu z siebie prawdziwy zapał i troskę. Wydawałoby się, że
to może przesadne oczekiwania, że prawdziwy pasterz pracuje bez względu na to, czy
owcom na nim zależy, czy też nie, że prawdziwa służba powinna być wyzuta ze
wszelkich śladów osobistego przywiązania. Owszem, teoretycznie tak. Ale chyba tutaj
właśnie przebiega ta delikatna granica między pasterzem, a najemnikiem. (zaczerpnięto
ze strony www.mateusz.pl)

