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4 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Słowo Boga Żywego
Błądziliście bowiem jak owce, ale
teraz nawróciliście się do Pasterza
i Stróża dusz waszych.
Dz 2, 14a. 36-41; 1 P 2, 20b-25

Pasterzowi owiec otwiera odźwierny, a owce
słuchają Jego głosu; woła on swoje owce po imieniu
i wyprowadza je.

J 10, 1-10
DZIEŃ I KOMUNII ŚWIĘTEJ
Dziś 4 niedziela wielkanocna zwana Niedzielą Dobrego Pasterza. Chrystus staje pośród nas, by głosić nam
Ewangelię oraz karmić swoim Ciałem i Krwią. Niech nasze serca nie będą twarde i obojętne na głos Boży, byśmy
mogli stać się głosicielami Dobrej Nowiny o Zwycięzcy śmierci.
Sobota 17.00 — (M) Nabożeństwo majowe i wystawienie Najśw. Sakramentu.
Sobota 18.00 — (M) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże
błogosławieństwo i zdrowie dla Marceliny z okazji urodzin.
8.00 — (R) W intencji mieszkańców z ul. Skrzydlewskiego 27.
10.00 (!) — (M) W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. i ich rodzin.
12.00 (!) — (M) W intencji dzieci przystępujących do I Komunii św. i ich rodzin.
17.00 — (R) Nabożeństwo majowe i wystawienie Najśw. Sakr. (do Mszy wieczornej).
18.00 — (R) Za + Czesława Kasperek w 2 rocznicę śmierci.
Poniedziałek, 8 maja UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BPA I MĘCZ., GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
Dz 20,17-18a.28-32.36; Rz 8,31b-39; J 10,11-16
7.00 — (M) W intencji Mamy o wstrzymanie choroby nóg i uleczenie oczu.
18.00 — (R) Za ++ Annę i Leona Babula.
Nabożeństwo majowe.
Wtorek, 9 maja Dz 11,19-26; J 10,22-30
7.00 — (R) Za + Wiktorię Bałut.
18.00 — (M) Za ++ Irenę i Alfreda Pukowietz.
Nabożeństwo majowe.
Środa, 10 maja Dz 12,24 - 13,5a; J 12,44-50
7.00 — (R) Za + Jana Przewoźnik (od Zenony i Stanisława Białek z Czernichowa).
18.00 — (M) Za ++ rodziców Zofię i Franciszka.
Nabożeństwo majowe.
Czwartek, 11 maja Dz 13,13-25; J 13,16-20
7.00 — (M) Za + Vlada.
18.00 — (R Za ++ Annę i Władysława Szczerbowskich (od córki Danuty).
Nabożeństwo majowe.
Piątek, 12 maja Dz 13,26-33; J 14,1-6
7.00 — (M) Za + Wilhelma.
18.00 — (R) Za + Krystynę Wiśniowską (od sąsiadów z ul. Ikara 4).
Nabożeństwo majowe.
Sobota, 13 maja Wspomnienie NMP Fatimskiej Dz 13,44-52; J 14,7-14
7.00 — (M) Za + Kazimierza Sikorę (od rodzin Handrych i Wilk).
19.00 — (M) Nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi!
19.00 – wystawienie Najśw. Sakramentu i okazja do spowiedzi św.
19.30 – Różaniec
~20.10 – różańcowe rozważanie medytacyjne
~20.25 – procesja ze świecami i figurą Niepokalanego Serca Maryi
20.45 – Eucharystia (M): W intencji Róż Żywego Różańca z naszej Parafii. Zakończenie.
Niedziela, 14 maja 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA Dz 6,1-7; 1P 2,4-9; J 14,1-12
Sobota 18.00 — (R) Za + Kasię Bednarz.
8.00 — (M) W intencji byłych i obecnych, żyjących i zmarłych mieszkańców z ul. Skrzydlewskiego 29.
9.30 — (M) Z podziękowaniem za szczęśliwą operację, z prośbą o Boże błogosławieństwo
i zdrowie, dary Ducha Św. dla rodzin Wiercigrochów i Jagiełów.
11.00 — (R) Z podziękowaniem za odebrane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Tomasza z okazji urodzin.
[14.00 — (SECiM) Msza Św. z modlitwą o uzdrowienie – organizuje Szkoła Ewangelizacji Cyryl i Metody]
17.00 — (R) Nabożeństwo majowe i wystawienie Najśw. Sakr. (do Mszy wieczornej).
18.00 — (R) Za + Magdalenę Michulec i ++ z rodziny Kokot.

DIAKONIA SPRZĄTANIA

Dziękujemy rodzinom dzieci I-komunijnych za posprzątanie kościoła. W najbliższą sobotę o posługę czystości prosimy
mieszkańców z ul. Ikara 5.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W czwartek po nabożeństwie majowym okazja do wspólnego czytania Pisma św.
2. Ze względu na to, że w sobotę, 13 maja br. przypadnie dokładnie setna rocznica objawień w Fatimie, nabożeństwo ku czci
Niepokalanego Serca Maryi zostaje przeniesione z I soboty (6 maja) na ten właśnie dzień!
3. W przyszłą niedzielę o godz. 1100 Msza Św. ze szczególnym udziałem dzieci,
4. W przyszłą niedzielę po Mszach św. przed południem przy drzwiach kościoła będzie kwestować Fundacja św. Antoniego.
DZIEŃ OTWARTY W SEMINARIUM
Zapraszamy na dzień otwarty Seminarium Krakowskiego, który odbędzie się 13 maja 2017 roku, a przeżywany będzie pod hasłem:
„Kuźnia możliwości”. Seminarium to instytucja zamknięta, w której pod czujnym okiem przełożonych kształtują się kandydaci do
kapłaństwa… Mało interesująco? Seminarium jest prawdziwą kuźnią, w której wykuwani są przyszli pasterze. Krew, pot i łzy? To
nie slogan. Przecież nie sposób nie mówić o trudzie i cierpieniu, gdy hartowana jest osobowość.
Zapraszamy do naszej kuźni, w której chcemy pokazać, w jaki sposób przygotowujemy się do kapłaństwa. Bez retuszu i łagodzenia.
Raz do roku dostęp do naszego domu mają absolutnie wszyscy. Tym razem zapraszamy w sobotę 13 maja. Dołożymy wszelkich
starań, aby wizyta w seminarium obfitowała w wiele atrakcji. Jedną z nich będzie koncert naszego zespołu Rock Miłosierdzia.
Między godziną 900 a 1500 możliwe będzie zwiedzanie naszego budynku przy ulicy Podzamcze 8 – na tę okazję przygotowujemy
specjalny program, w którym zaprezentujemy nasze codzienne życie, pasje, działalność duszpasterską i charytatywną oraz talenty
artystyczne. Seminarium jest wielkim konglomeratem możliwości, w którym nasze talenty sam Bóg przekuwa w prawdziwe atuty.
Zapraszamy całe grupy, dla nich też mamy przygotowane specjalne atrakcje. Zgłoszenia grup odbywają się telefonicznie, mailowo,
lub na naszym fanpage na facebooku. Dom przy ul. Podzamcze 8: tel.: /12/ 422 90 92 tel./fax: wew. 40 lub 63
admin@seminarium-krakow.pl
Klerycy WSD
DOKUMENTY POTRZEBNE KANDYDATOM DO SEMINARIUM
Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Krakowskiej, ul. Podzamcze 8,
31-003 Kraków, tel. 12-422-90-92; 12-421-62-22; 12-421-62-30.
Kandydaci na pierwszy rok winni osobiście zgłosić się w Kurii Biskupiej w Bielsku-Białej (ul. Żeromskiego 5a) i złożyć
następujące dokumenty:
własnoręcznie napisane podanie o przyjęcie do Seminarium Duchownego, skierowane do Rektoratu Wyższego Seminarium
Duchownego w Krakowie
życiorys
świadectwo maturalne (oryginał)
świadectwo ukończenia szkoły średniej
aktualną metrykę chrztu świętego z adnotacja o przyjętym sakramencie bierzmowania (ewentualnie osobne świadectwo
bierzmowania)
opinię księdza proboszcza
opinię katechety
świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa rodziców
świadectwo zdrowia
6 fotografii
Ponadto kandydat przychodzi do Kurii Diecezjalnej na spotkania: z Księdzem Biskupem Ordynariuszem (w umówionym wcześniej
terminie) oraz z Księdzem Przełożonym i Ojcem Duchownym (w terminie wyznaczonym).
STATYSTYKA POWOŁANIOWA
W roku akademickim 2016/17 na I kurs przyjęto:
- w seminariach diecezjalnych: 444 (538) [w diecezji bielsko-żywieckiej: 16 (9)]
Wszystkich alumnów i kleryków jest:
- w seminariach diecezjalnych: 2438 (2658) [w diecezji bielsko-żywieckiej: 61(63)] (w nawiasie liczby z ubiegłego roku)
Stan liczbowy zakonów żeńskich w Polsce: 18 195
Ilość żeńskich Zgromadzeń czynnych: 104
Ilość domów żeńskich Zgromadzeń czynnych: 2 233
Liczba Sióstr pracujących za granicą: 2 065
Liczba Sióstr w klasztorach kontemplacyjnych: 1 303
ŚWIĘCENIA DIAKONATU
W dniu 8 maja 2017 r. o godzinie 1000 ks. bp Roman Pindel, ordynariusz diecezji Bielsko – Żywieckiej udzieli święceń diakonatu
sześciu akolitom naszej diecezji. W tym roku uroczystość będzie miała miejsce w kościele Konkatedralnym
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Żywcu.
FILM: „TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI”
19 maja wchodzi na ekrany kin dawno zapowiadany i długo oczekiwany film o sile modlitwy Różańcowej „Teraz i w godzinę
śmierci”. Twórcy filmu zapraszają: Idąc tropem różańca, przemierzyliśmy 120 000 km na 4 kontynentach. Obserwowaliśmy cuda.
Dotknęliśmy czystego zła i widzieliśmy jego klęskę. Po ponad dwóch latach ciężkiej pracy i ogromnym zaangażowaniu tysięcy

ludzi dobrej woli, z satysfakcją pragniemy obwieścić, że film „Teraz i w godzinę śmierci” jest gotowy! Nowa
produkcja Stowarzyszenia Rafael już niebawem pojawi się na dużym ekranie. To ogromna radość, którą chcemy się dzielić!
Premiera filmu „Teraz i w godzinę śmierci” będzie miała miejsce dnia 11 maja br. w krakowskim kinie Kijów
(al. Krasińskiego 34) o godzinie 1930. Wiemy, że członkowie Żywego Różańca są żywo zainteresowani tym filmem. Dlatego też
staraliśmy się zorganizować jak największą liczbę kin, gdzie będzie on wyświetlany. Pokazy przedpremierowe (od 12 maja) będą
grane w 13 miastach Polski, a premierowe (od 19 maja) już w 48!
LIST PASTERSKI BISKUPA BIELSKO-ŻYWIECKIEGO Z OKAZJI SETNEJ ROCZNICY OBJAWIEŃ FATIMSKICH
Jubileusz diecezji przeżywajmy z Maryją
Drodzy Bracia i Siostry,
przeżywany przez nas jubileusz dwudziestopięciolecia diecezji bielsko-żywieckiej zbiega się ze znaczącymi rocznicami
związanymi z Matką Bożą. Wraz z całym Kościołem obchodzimy stulecie objawień fatimskich, a Kościół w Polsce obchodzi
trzechsetną rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Trzeba też wspomnieć, że już wkrótce w naszej diecezji,
zostanie ozdobiona koronami biskupimi znajdująca się w Rajczy kopia Czarnej Madonny z Częstochowy, natomiast sanktuarium
w Rychwałdzie z łaskami słynącym obrazem Madonny Rychwałdzkiej stanie się drugą, obok sanktuarium hałcnowskiego, bazyliką
mniejszą naszej diecezji. Te i inne wydarzenia skłaniają nas do postawienia sobie pytania o dojrzałość wymiaru maryjnego naszej
wiary.
1. Setna rocznica objawień fatimskich
Objawienia prywatne, także maryjne, mają zwrócić uwagę na jakąś istotną treść Objawienia publicznego, szczególnie
aktualną w danym momencie dziejów. Wydarzenia w Fatimie, w których uczestniczyło najpierw troje dzieci, później zaś setki
i tysiące Portugalczyków, miały miejsce w roku 1917, a więc pod koniec wojny, którą po raz pierwszy w historii nazwano
„światową”. Wobec przerażających zniszczeń, zastosowania nowych rodzajów broni, milionów poległych żołnierzy i cywilów,
Maryja wzywa do modlitwy różańcowej dla uproszenia pokoju i zakończenia krwawej i wyniszczającej wojny.
Od 13 maja 1930 roku, gdy oficjalną aprobatę dla orędzia fatimskiego wypowiedział biskup diecezji Leiria, płynące z tej
portugalskiej miejscowości wezwanie do modlitwy, pokuty i nawrócenia jest podejmowane przez wiele osób na całym świecie.
Poświęcenia Kościoła, świata i Rosji Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny dokonał już papież Pius XII. Oczy całego
świata zostały skierowane na Fatimę w dniu 13 maja 1981 roku, kiedy to na placu św. Piotra padły strzały ciężko raniące papieża
Jana Pawła II. Zastanawiającą zbieżność dat zinterpretował sam Ojciec Święty, kiedy to będąc rok później w Fatimie powiedział:
„Tak więc przybywam tu dzisiaj, gdyż dokładnie tego samego właśnie dnia ubiegłego roku, na Placu św. Piotra w Rzymie, podjęto
próbę zamachu na życie papieża, co w tajemniczy sposób zbiegło się z rocznicą pierwszych objawień w Fatimie, które miały
miejsce 13 maja 1917 roku”. Wtedy też Papież Jan Paweł II poświęcił Matce Bożej całą ludzkość. Ponownie uczynił to w łączności
z Episkopatem Kościoła katolickiego 25 marca 1984 roku na Placu Św. Piotra w Rzymie.
Idąc w ślady świętego Papieża, w setną rocznicę objawień fatimskich, w roku jubileuszu dwudziestopięciolecia istnienia
naszej diecezji pragnę poświęcić diecezję bielsko-żywiecką Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Niech stanie się to
w kościele pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, w Bielsku-Białej „Na Obszarach” (ul. Krausa 40). Gorąco zapraszam
przedstawicieli wszystkich parafii naszej diecezji, by w dniu 13 maja o godz. 17:00 w czasie nabożeństwa fatimskiego uczestniczyli
w zawierzeniu Matce Bożej naszej diecezji – wszystkich jej wiernych zmierzających różnymi drogami do Boga. Ufamy, że
Niepokalana będzie wypraszała nam pomoc i obronę przed złem i niebezpieczeństwem. Okaże się dla nas jeszcze bardziej Matką
Miłosierdzia, którego tak bardzo potrzebujemy.
2. Orędzie fatimskie powtarza pierwsze wezwanie Ewangelii
Orędzie fatimskie, aktualne w sposób szczególny w latach wojny, rewolucji w Rosji, później w czasach szerzącej się
ideologii faszystowskiej i okrucieństwa drugiej wojny światowej, w istocie rzeczy nawiązuje do pierwszego wezwania, od którego
Jezus rozpoczynał głoszenie Dobrej Nowiny: „Bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” (Mk 1, 15).
To Jezusowe wezwanie, umieszczone na początku Ewangelii, stanowi jej streszczenie, ale równocześnie początek drogi
nawrócenia i naśladowania Chrystusa. Podobnie jest z wezwaniem Matki Bożej z Fatimy. Kto się nim przejmie, zaczyna się
nawracać – idąc za przykładem Maryi pilnie słucha słów Ewangelii i zaczyna żyć nią na co dzień.
W nabożeństwach fatimskich, odbywających się trzynastego dnia miesiąca od maja do października, bardzo ważną rolę
odgrywa głoszone Słowo Boże – homilie, kazania czy konferencje, których celem jest pogłębienie wiary i zachęta do życia według
Ewangelii.
Jakże cenny pod tym względem jest różaniec – rozważając jego tajemnice przywołujemy odpowiednie teksty biblijne. Ten
szczególny sposób biblijnej lektury wplecionej w poruszającą serce modlitwę pozwala Słowu Bożemu przeniknąć i poruszyć do
głębi wnętrze człowieka.
Nieodzowna jest stała troska duszpasterska o każdą grupę maryjną, niezależnie od tego, w jaki sposób odpowiada na przesłanie fatimskie, polegająca na zapewnieniu odpowiedniej formacji i zachęcie do integracji z życiem wspólnoty parafialnej.
3. Nasza modlitwa, nawrócenie i pokuta
Wiele jest w naszej diecezji przejawów tradycyjnych form oddawania czci Matce Bożej. Na 210 parafii prawie 60 kościołów jest pod wezwaniem maryjnym. Nawiedzamy chętnie świątynie i kaplice, w których czczone są wizerunki Najświętszej Maryi
Panny, niektóre z nich ozdobione koronami papieskimi lub biskupimi.
Wezwanie Matki Bożej z Fatimy jest wciąż aktualne i podejmowane codziennie przez miliony wiernych biorących do ręki
różaniec i realizujących różne formy pokuty i zadośćuczynienia. Do najliczniejszych wspólnot naszej diecezji należą grupy Żywego
Różańca. W wielu parafiach liczba członków Żywego Różańca przekracza dwieście osób. W jednej z naszych szkół spotkałem
nauczycieli, którzy utworzyli dwudziestoosobową Różę Różańcową. Spontanicznie rozwija się różaniec rodziców w intencji dzieci.
Nieraz w parafii taką codzienną modlitwę różańcową rozpoczyna jedna para rodziców, nierzadko w obliczu pierwszych trudności
z dzieckiem lub wtedy, gdy syn czy córka zaczyna układać swoje życie samodzielne bez Boga, zrywając więź z Kościołem.
W jednej z rodzin spotkałem się z pięknym świadectwem – prababcia modli się za swoje dzieci, jej córki z mężami –
w intencji swoich dzieci a jej wnuków, natomiast prawnuczka zaczyna się modlić w intencji swojego dziecka, które się jeszcze nie
narodziło.

Modlitwa różańcowa przybiera różne formy. Rozwijają się grupy określane jako „Margaretki”, których członkowie modlą
się za konkretnego kapłana w kolejne dni tygodnia. Nie ma co do tego wątpliwości, jak bardzo taka modlitwa za kapłanów, ale
i w intencji kandydatów do kapłaństwa, jest dziś potrzebna.
Wezwanie fatimskie podejmują także liczne w naszej diecezji osoby uczestniczące w Apostolstwie Dobrej Śmierci.
W modlitwie, czuwaniu i pokucie trwa prośba o dobrą śmierć, ale i o dobre życie i nawrócenie, zwłaszcza dla osób znajdujących się
w szczególnym niebezpieczeństwie.
Rozwija się w naszej diecezji Nowenna Pompejańska, dzięki której wielu poznało potęgę wytrwałej modlitwy. Motywacją
do podjęcia tej modlitwy jest nieraz jakieś trudne doświadczenie. Na początku mogą pojawić się wątpliwości, czy wystarczy czasu,
by codziennie odmówić wszystkie części różańca. Później okazuje się, że owocem zaangażowania się w wytrwałą modlitwę jest
większa wrażliwość na problemy innych i gotowość do modlitewnego wsparcia nie tylko bliskich, ale i obcych sobie osób.
Mamy w naszej diecezji także Różaniec Misyjny, którego znakiem rozpoznawczym jest nie tylko wspólna intencja
modlących się, ale także używanie paciorków w pięciu kolorach, symbolizujących pięć kontynentów, na których winna być
głoszona Ewangelia.
Zmieniają się formy organizacyjne modlitwy różańcowej, niektóre bardzo szeroko wykorzystują Internet. Od kilku lat
działa GROM, który to skrót oznacza nie tylko elitarną formację wojskową, ale także Grupę Różańcowych Orędowników
Małżonek, a więc utworzoną za wzór wojskowy wspólnotę mężczyzn, modlących się za swoje żony.
4. Czekające nas uroczystości maryjne
Naszą więź z Maryją będziemy mieli okazję pogłębić poprzez czekające nas najbliższe wydarzenia.
W sobotę, 13 maja w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Bielsku-Białej „Na Obszarach” dokonamy zawierzenia Maryi
naszej diecezji.
Za niemal dwa miesiące, 1 lipca w Rajczy koronami biskupimi zostanie ozdobiony obraz Matki Bożej Częstochowskiej,
uchodzący za najpiękniejszą kopię Wizerunku Jasnogórskiego.
Szeroko znane Sanktuarium z obrazem Matki Bożej Rychwałdzkiej, ozdobionym przed pięćdziesięciu laty papieskimi
koronami, 23 lipca zostanie podniesione do godności bazyliki mniejszej. Uroczystej Eucharystii przewodniczyć będzie przybyły
z Rzymu kard. Robert Sarah, prefekt Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.
Także i w tym roku, w którym obchodzimy trzechsetlecie koronacji Obrazu Jasnogórskiego wyruszy tradycyjna już
pielgrzymka do Częstochowy z Hałcnowa, Cieszyna, Czechowic, Oświęcimia i Andrychowa i osobno z Żywca.
Niech te i inne formy tradycyjnej pobożności maryjnej będą naszą odpowiedzią na wezwanie Kościoła, który pragnie dziś
odnowić i pogłębić swoją cześć wobec Maryi, Matki Bożej. Trzeba, byśmy coraz bardziej poznawali pierwszą Uczennicę Mistrza
z Nazaretu, która daje przykład, jak z wiarą przyjmować Słowo Boże, jak je rozważać i zachowywać w swoim sercu, jak być coraz
bardziej uległym wobec Bożych zamiarów w stosunku do nas. Szukajmy obecności Maryi w życiu pielgrzymującego Kościoła. Ona
nam stale towarzyszy, wspiera swoją troskliwą opieką, oręduje za nami, pragnie pogłębienia naszej wiary i wypływających z niej
czynów miłości.
Polecając całą diecezję wstawiennictwu Maryi, wszystkim z serca błogosławię
† Roman PINDEL, Biskup Bielsko-Żywiecki
Legenda oznaczeń
Literki przy intencjach wskazują na kapłanów, którzy najprawdopodobniej będą celebrowali daną Mszę Św.:
M — ks. Marcin Aleksy, proboszcz;
R — ks. Ryszard Piętka, wikariusz;

Uwaga!!!
Treści podane w Informatorze o wydarzeniach poza parafią podawane
są na podstawie przesłanych ogłoszeń. Parafia nie ponosi
odpowiedzialności za ich wiarygodność!!!

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA (7.05.2017)
IV niedziela wielkanocna nazywana jest Niedzielą Dobrego Pasterza. Chrystus objawia się nam jako Dobry Pasterz, zatroskany
o swoje owce i powołujący swoich zastępców w posługiwaniu Ludowi Bożemu. O tym, jaki jest nasz Pasterz mówi Ps 23, który
zaśpiewamy na wejście. Dobry Pasterz gromadzi swoje owce w jedno, o czym zaśpiewamy w czasie przygotowania darów: „Jeden
chleb” ze słowami: „O Pasterzu zgromadź w jednej swej owczarni, zabłąkane owce, które giną”. Dobry Pasterz wzywa nas do
siebie o czym zaśpiewamy w czasie Komunii Św.: „Przyjdźcie do mnie wszystkie zbłąkane owieczki, jam jest Pasterz Dobry”.
W czasie uwielbienia także zaśpiewamy, że Bóg jest naszym Pasterzem. Na zakończenie wielkanocna antyfona maryjna: „Raduj się
niebo Królowo”.
PIEŚŃ WEJŚCIA
1. O PANIE, TYŚ MOIM PASTERZEM, TAK DOBRYM, ŻE NIC MI NIE BRAKNIE. DO ŹRÓDEŁ WÓD ŻYWYCH MIĘ
WIEDZIESZ, PROSTYMI ŚCIEŻKAMI PROWADZISZ.
REF.: PASTERZEM MOIM JEST PAN I NIE BRAK MI NICZEGO.
2. CHOĆ IDĘ PRZEZ CIEMNĄ DOLINĘ, NICZEGO NIE MUSZĘ SIĘ TRWOŻYĆ. BO PASTERZ MÓJ ZAWSZE JEST
PRZY MNIE. W OBRONIE MEJ STANĄĆ GOTOWY. REF.
3. DO STOŁU SWOJEGO ZAPRASZA, NA OCZACH MYCH WROGÓW TO CZYNI. OLEJKIEM MĄ GŁOWĘ
NAMASZCZA. A KIELICH NAPEŁNIA OBFICIE. REF.
4. TWA ŁASKA I DOBROĆ PODĄŻĄ W ŚLAD ZA MNĄ PO DZIEŃ MÓJ OSTATNI. AŻ DOTRĘ, O PANIE, DO
DOMU, BY Z TOBĄ ZAMIESZKAĆ NA ZAWSZE. REF.
REFREN PSALMU RESPONSORYJNEGO
PAN MYM PASTERZEM, NIE BRAK MI NICZEGO.
NA PRZYGOTOWANIE DARÓW
1. JEDEN CHLEB, CO ZMIENIA SIĘ W CHRYSTUSA CIAŁO, Z WIELU ZIAREN PSZENICZNYCH SIĘ RODZI.
JEDNO WINO, CO SIĘ KRWIĄ CHRYSTUSA STAŁO, Z SOKU WIELU WINNYCH GRON POCHODZI. JAK TEN
CHLEB, CO ZŁĄCZYŁ ZŁOTE ZIARNA, TAK NIECH MIŁOŚĆ ZŁĄCZY NAS OFIARNA. JAK TEN KIELICH ŁĄCZY
KROPEL WIELE, TAK NAS, CHRYSTE, W SWOIM ZŁĄCZ KOŚCIELE.

2. O PASTERZU, ZGROMADŹ W JEDNEJ SWEJ OWCZARNI, ZABŁĄKANE OWCE, KTÓRE GINĄ. W JEDEN
KOŚCIÓŁ ZBIERZ NA NOWO I PRZYGARNIJ, BYŚMY JEDNĄ STALI SIĘ RODZINĄ. NA RAMIONA SWOJE WEŹ,
O PANIE, TYCH, CO SAMI WRÓCIĆ JUŻ NIE MOGĄ! NIECHAJ ZJEDNOCZENIA CUD SIĘ STANIE, PROWADŹ
NAS KU NIEBU WSPÓLNĄ DROGĄ.
KOMUNIA ŚWIĘTA
1. "PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY!" GŁOS Z PRZYBYTKU WOŁA, "WE MNIE ŹRÓDŁO SZCZĘŚCIA, JA
ORZEŹWIĘ WAS. I OCIERAĆ BĘDĘ POT PŁYNĄCY Z CZOŁA, I ZIEMSKIEGO ZNOJU WAM OSŁODZĘ CZAS!"
REF.: O, PÓJDŹMY WSZYSCY Z POKŁONEM, OFIARĘ SERC NASZYCH NIEŚĆ; PRZED JEGO PADAJĄC
TRONEM, MIŁOSNĄ ZŁÓŻMY MU CZEŚĆ!
3. "PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSTKIE ZBŁĄKANE OWIECZKI, JAM JEST PASTERZ DOBRY, TU W OBJĘCIU
MYM. W SERCU MOIM JEST DLA WAS MIEJSCE UCIECZKI; BEZPIECZNIE I SŁODKO ODPOCZNIJCIE W NIM.”
REF.
4. "PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, DROGĘ WAM UKAŻE, MATKA MA KOCHANA, KTÓRĄ DAŁEM WAM;
ONA WAS PROWADZĄC PRZED MOJE OŁTARZE, KIEDYŚ DO NIEBIESKICH PRZYPROWADZI BRAM." REF.
UWIELBIENIE
REF.: CAŁY ŚWIAT NIECH ŚPIEWA TĘ PIEŚŃ: PANEM NASZYM BÓG.
1. NIECH CAŁY ŚWIAT WESELI SIĘ W BOGU, NIECHAJ Z WDZIĘCZNOŚCIĄ SKŁADA MU HOŁD. ALBOWIEM
PAN BÓG JEST NASZYM STWÓRCĄ, ON W DŁONIACH SWOICH DZIERŻY NASZ LOS.
2. PAN BÓG JEST NASZYM JEDYNYM OJCEM, Z RADOŚCIĄ KAŻDY NIECH ŚPIESZY DOŃ. PAN BÓG JEST
TAKŻE NASZYM PASTERZEM, ZA NIM JAK OWCE DĄŻYMY WCIĄŻ. REF.
3. BÓG OKAZUJE MAM MIŁOSIERDZIE, NIECH WDZIĘCZNOŚĆ NIGDY NIE ZGAŚNIE W NAS. CHWAŁA BĄDŹ
BOGU PO WSZYSTKIE CZASY, ZA DOBRODZIEJSTWA DAWANE NAM. REF.
PIEŚŃ NA ZAKOŃCZENIE
1. RADUJ SIĘ, NIEBA KRÓLOWO, ALLELUJA! * CIESZ SIĘ, ŚWIATA CESARZOWO, * ALLELUJA!
2. SYN TWÓJ, KTÓREGOŚ NOSI LA, ALLELUJA! * A NAM MILE PORODZIŁA, * ALLELUJA!
3. CO BYŁ ZA NAS UMĘCZONY, ALLELUJA! * TEN ZMARTWYCHWSTAŁ UWIELBIONY, * ALLELUJA!
4. ZMARTWYCHWSTAŁ, JAKO WPRZÓD MÓWIŁ, ALLELUJA! * NAPRAWIŁ, CO ADAM ZGUBIŁ, * ALLELUJA!
5. WESEL SIĘ Z TEJ CHWAŁY JEGO, ALLELUJA! * MÓDL SIĘ ZA NAMI DO NIEGO, * ALLELUJA!

