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Refleksja
„Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą
one za Mną i Ja daję im życie wieczne. Nie zginą
one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki”.
Symbolika owcy na starożytnym Wschodzie nie
była jednoznaczna. W języku greckim słowo
próbaton, występujące głównie w liczbie mnogiej próbata, kojarzono z każdym zwierzęciem stadnym,
które bezmyślnie idzie naprzód i prowadzi stado (od
probaino - idę na przedzie, przed innymi);
nazywano tak owce, ale słowa tego używano
również na określenie bydła, trzody, a nawet koni.
Takie ujęcie sprawiało, że w grece klasycznej
istniały liczne przysłowia, które utożsamiały owcę z
głupotą i lenistwem, z życiowym nic nierobieniem.
Jako zwierzęta przyzwyczajone do obecności
pasterza, kojarzyły się ponadto z błądzeniem i zagubieniem. Tak na przykład u
Izajasza: „Wszyscyśmy pobłądzili jak owce” (Iz 53, 6), u Ezechiela: „Błądzą moje
owce po wszystkich górach i po wszelkim wysokim pagórku" (Ez 34, 6), albo - w
odniesieniu do chrześcijan przed nawróceniem - w Liście św. Piotra: „Błądziliście
jak owce” (1 P 2, 25).
Ale na wyobrażenie owcy miały również wpływ inne jej cechy. Kojarzona ze
zwierzęciem łagodnym i cierpliwym, znosząca w milczeniu, niekiedy pobekując,
strzyżenie, a nawet uśmiercanie, stała się symbolem niezasłużonego cierpienia;
należała zresztą w starożytności do zwierząt ofiarnych. Psalmista ubolewa: „Mają
nas za owce na rzeź przeznaczone” (Ps 44, 23); słowa te cytuje św. Paweł w
nawiązaniu do prześladowania chrześcijan (Rz 8, 36). W pieśni o Słudze Jahwe
czytamy: „Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących
ją, tak On nie otworzył ust swoich” (Iz 53, 7); „Baranek” stanie się w Nowym

Testamencie tytułem Chrystusa, który krwią swoją odkupił ludzi, nabył ich Bogu
na własność.
Jezus nazywa siebie Dobrym Pasterzem, a człowieka - owcą. Jest to relacja
wspólnego życia, wierności i zaufania. Owca słucha głosu pasterza, idzie za nim,
bo on wie, gdzie są obfite pastwiska. A pasterz jest gotów oddać swe życie za
owcę.
ks. Maciej Szczepaniak
Na wesoło
Do biskupa przyjeżdża jeden z proboszczów. Biskup właśnie siedzi przy
śniadaniu, więc zaprasza gościa, by z nim zjadł:
„Nie, dziękuję, księże biskupie, po pierwsze dzisiaj jest post, a po drugie, już
jadłem dziś obfite śniadanie”.
Mama do Jasia:
- Usiądź synku i opowiedz nam jakąś śmieszną historyjkę.
- Problem w tym, że nie mogę usiąść. Przed chwila opowiedziałem śmieszną
historyjkę o tatusiu.
Opowiadanie - Ręce Jezusa
Maj 1945 roku. Właśnie skończyła się II wojna światowa. Pokonane Niemcy
zostały zajęte przez wojska amerykańskie, angielskie i sowieckie. W pewnym
niemieckim miasteczku kompania żołnierzy amerykańskich postanowiła
odbudować całkowicie zniszczony przez bomby kościół. W czasie
odgruzowywania jeden z żołnierzy znalazł pośród ruin zabytkową gipsową głowę
Jezusa Ukrzyżowanego. Uderzony jej pięknem, pokazał ją kolegom.
- Poszukajmy pozostałych części i odtwórzmy krucyfiks – zaproponował jeden z
nich
Wszyscy zaczęli cierpliwie przerzucać gruzowisko. Przeszukując je tu i ówdzie,
zwłaszcza w pobliżu ołtarza, znaleźli wiele fragmentów krucyfiksu. Dwóch
żołnierzy cierpliwie próbowało złożyć rozbity krzyż. Nikt jednak nie zdołał
znaleźć gipsowych rąk Jezusa.
Kiedy kościół był już odbudowany, przy ołtarzu stanął także zrekonstruowany
krucyfiks. Rzeźbie brakowało tylko rąk. Wtedy jeden z żołnierzy u stóp krzyża
umieścił tabliczkę z tymi słowami: „Ich habe keine anderen Hände als deine”, to
znaczy: „Nie mam innych rąk, jak tylko twoje”.
W Ewangelii św. Łukasza Jezus zadaje najsmutniejsze w dziejach pytanie: „Kiedy
wrócę na ziemię, czy znajdę jeszcze wiarę?”. Odpowiedź jest w naszych rękach.
Złota myśl tygodnia
Mów tylko wtedy, gdy twoje słowa są głębsze i mądrzejsze niż twoje milczenie
(św. Charbel Makhlouf).

Ogłoszenia
1. W dzisiejszą niedzielę Dobrego Pasterza przypada Światowy Dzień Modlitw
o Powołania, rozpoczynający 56. Tydzień Modlitw o Powołania do Służby
w Kościele.
2. Wszystkich Parafian w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego
działającego przy Naszej parafii zapraszamy w niedzielę, 12 maja po Mszy świętej
na Nabożeństwo pamięci do Luitpoldkaserne Ludwigsburg, gdzie znajduje się
tablica pamiątkowa poświęcona Polakom w Ludwigsburgu z czasów II wojny
światowej i krótko po niej.
3. Czcicieli Matki Bożej Fatimskiej zapraszamy w poniedziałek, 13 maja
o godzinie 1700 na modlitwę różańcową w Maria-Garten, w Remseck-Hochberg,
Haldenstr. 40.
4. Zapraszamy w czwartek, 16 maja po Mszy świętej na wieczór biblijny grupy
dyskusyjno – modlitewnej ODNOWA WIARY. W Ewangelii według świętego
Jana będziemy szukać odpowiedzi na pytanie, czy chrześcijaństwo jest religią
miłości (J 13,31-33a.34-35).
5. W czwartek, 16 maja przypada święto świętego Andrzeja Boboli, patrona
Polski.
6. W przyszłą niedzielę, czyli 19 maja będzie miała miejsce Uroczystość
Pierwszej Komunii Świętej.
7. W Białym Tygodniu, czyli po Uroczystości Pierwszej Komunii Świętej:
w czwartek i w piątek zapraszamy Dzieci Pierwszokomunijne wraz z Rodzicami
do udziału we Mszach świętych.
8. Zachęcamy wiernych do uczestnictwa w majowych nabożeństwach ku czci
Matki Bożej. Nabożeństwa będą odprawiane pół godziny przed Mszą świętą.
9. Dzieci, które w ubiegłym roku przyjęły po raz pierwszy Pana Jezusa do swoich
serc, zapraszamy wraz z rodzicami do przeżycia
Mszy świętej rocznicowej, w niedzielę, 26 maja.
Będzie to Msza dla naszych najmłodszych parafian.
Po Mszy świętej dla wszystkich dzieci przewidziane
są wielkie atrakcje, zaś dorośli mogą spędzić czas
przy kawie i cieście przygotowanym przez Koło
Kobiet.
10. Zapraszamy w pierwszą Sobotę miesiąca
czerwca, 1 czerwca na Mszę świętą ku czci
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny o
godzinie 900 i wspólny Różaniec w intencji Obrony
życia.

Plan intencji: 16.05. – 25.05.2019
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Godzina 1900
Piątek

1. Za zmarłego wujka Mieczysława Kosmala.

17.05.2019

Intencja wolna
Godzina 18

30

1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski prosząc o opiekę Matki Bożej,
potrzebne łaski oraz dar zdrowia dla synów: Jana i Stanisława Tomoń

Sobota
18.05.2019
Godzina 1830

z okazji kolejnej roczny ich urodzin.
2. Za zmarłych rodziców Kazimierę i Stanisława Krawańskich oraz za
zmarłych trzech braci: Leona, Jeremiasza i Janusza.

Niedziela
19.05.2019

UROCZYSTOŚĆ PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ

PIĄTA NIEDZIELA
WIELKANOCNA – ROK C

Godzina 1015
Czwartek

Intencja wolna
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Godzina 1900

1. Prosząc Chrystusa Dobrego Pasterza o szczęśliwy powrót do domu
Piątek

oraz potrzebne łaski i zdrowie dla córki Claudii z okazji rocznicy

24.05.2019
Godzina 1830

urodzin.
2. Za zmarłego tatę Jana Biały w kolejną ocznicę śmierci.
1. Za zmarłych rodziców: Marię i Pawła Czypionka oraz za zmarłych
teściów: Helenę i Antoniego Haiduk.

Sobota
25.05.2019

2. Za zmarłego męża Jana Procyka w 7 – mą rocznicę śmierci, za zmarłą
Godzina 18

30

mamę Michalinę Frątczak oraz zmarłą siostrę Marię Woźniak.

