Gazetka Parafialna
Parafia p.w . św . Mikołaja w Wielu

Wiele
12 maja
2019 r.
Nr 12 (405)

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Jezus daje swoim owcom życie wieczne
Jezus powiedział:
"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. Ojciec mój, który Mi je dał, jest
większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać
z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy".
Ewangelia * J 10, 27-30


Wszystko za wszystko
Owce słuchają pasterza, znają jego głos, jego śpiew, intonację. Dzieje się tak, gdyż
dzień w dzień słuchają jego głosu, jego słów. Chodząc za nim po pastwiskach, lgną do niego
i przywiązują się niezwykle mocno, choć niedostrzegalnie. Ale ich przywiązanie to zbyt mało
dla nierozerwalności. Pasterz ma zasadę, którą objawia jak przysięgę: nikt nie wyrwie ich
z jego ręki. Dla upewnienia dodaje, że nikt też nie wyrwie ich z ręki Ojca. Wyobraźnia podpowiada tu obraz dwóch rąk, właściwie dłoni, ogarniających stado. Owe dłonie jak skrzydła
opiekuńcze kojarzą się z symbolem Ducha Świętego, gołębicą.
Konieczne są trzy kroki, aby poddać się prowadzeniu przez Boskiego Pasterza.
Słuchanie głosu, szczerość, która nie ukrywa niczego przed pasterzem, i wreszcie towarzyszenie Mu wszędzie, czyli naśladowanie. Najczęstszym wezwaniem Biblii, skierowanym do
człowieka, jest wołanie o posłuszeństwo, czyli o słuchanie słów Boga! To jest zawsze
w życiu duchowym pierwszy krok. Wiara pochodzi ze słuchania i jest jakimś najszlachetniejszym gatunkiem posłuszeństwa, odbywającego się dość często bez zrozumienia dróg, którymi każe chodzić Bóg. Bez tego kroku nie ma następnych.
Kiedy Jezus mówi, że zna swoje owce, znaczy to, że są one dla Niego przejrzyste,
niczego nie ukrywają przed Nim. On je zna po imieniu, ale znaczy to również, że zna historię
każdej z nich i jej sumienie. Żadna z tych owiec nie jest pominięta albo obojętna pasterzowi.
Znać to rozumieć we wszystkim i mieć siłę być wyrozumiałym. Tylko Jemu każdy
z nas może powiedzieć nawet to, czego w sobie samych nie rozumiemy, mając pewność, że
On na pewno to zrozumie. Nikt więc, kto stara się ukryć cokolwiek przed Jezusem,
nie może uczestniczyć w marszu tego Bożego stada ku nowemu światu, który jest stworzony
w Chrystusie. Jestem przekonany, że poznawanie owiec dokonuje się w konfesjonale, kiedy

właśnie pasterzowi wyznajemy wszystko i w tym wyznaniu dajemy się poznać takimi, jakimi
jesteśmy naprawdę. Słuchanie pasterza i dawanie się Mu poznać, słuchanie słów pełnych
chwały i miłości oraz wyznawanie prawdy o naszej nieprawości – oto droga życia. Oczekuj
wszystkiego od Boga i wszystko Mu wyznawaj. Wszystko za wszystko. On może to, czego ty
nie możesz i co uznajesz za niemożliwe. W Nim jedynie złóż swoje zaufanie
jak wszystkie swoje oszczędności. Módl się tak, jakbyś liczył pieniądze, odkładając je
do skarbca Jego serca. Gdy On dostrzega w kimś całkowite zaufanie, podobne do tego, jakim
kieruje się owca, idąc za swoim pasterzem, ulega mu i zwraca się w jego stronę. Przyciągniesz w ten sposób Jego miłość do siebie. Owca idzie za pasterzem, nie myśląc nawet o tym,
gdzie idzie i nie lękając się tego, co ją spotka. To przyciąga Jezusa, gdy pokładamy w Nim
taką ufność, która pozwala iść bez obawy nawet z zamkniętymi oczami.
Augustyn Pelanowski OSPPE


Ogłoszenia duszpasterskie
1. Niedziela Dobrego Pasterza ukazuje nam Chrystusa zatroskanego o zbawienie wszystkich,
których powierza Mu Bóg Ojciec. Szczególnym znakiem tej pasterskiej miłości są sakramenty
św., których sprawowanie Chrystus pozostawia swoim uczniom i ich następcom. Dzisiejsza
niedziela jest szczególną okazją do modlitwy o dobrych pasterzy – gorliwych i świętych
kapłanów oraz o powołania do życia konsekrowanego.
2. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby
w Kościele. Troskę o nowe powołania wyraźmy w tym tygodniu poprzez uczestnictwo
w nabożeństwach majowych i osobistą modlitwę.
3. Msze święte od najbliższego poniedziałku do piątku włącznie odbywać się będą w kaplicy
Ogrójca tylko rano o godzinie 720. Jest to konieczność spowodowana pracami remontowymi
przeprowadzanymi w naszym kościele. Zawieszamy również czwartkowe adoracje
Najświętszego Sakramentu do czasu zakończenia prac remontowych.
4. Dnia 13 maja rozpoczynamy czas nabożeństw fatimskich, nawiązujących do objawień
Matki Bożej w Fatimie. Są one odpowiedzią na dwa wezwania Maryi: do modlitwy różańcowej
i do czynienia pokuty za grzeszników. Nabożeństwa fatimskie odprawiamy od maja do
października 13. dnia miesiąca. Początek nabożeństw jutro w łączności ze Mszą świętą
poranną o godz. 720.
5. W tym roku – w przyszły poniedziałek przeżywać będziemy wizytację kanoniczną naszej
parafii przypadającą raz na pięć lat. Przybędzie do nas ksiądz biskup Arkadiusz Okroj,
sufragan naszej Diecezji Pelplińskiej, który udzieli również Sakramentu Bierzmowania naszej
młodzieży. Spotkanie porządkowe naszej młodzieży w najbliższy piątek o godzinie 17 00,
wspólnie posprzątamy naszą świątynię i przygotujemy ją na czas wizytacji i bierzmowania.
Spowiedź święta dla bierzmowanych, świadków i gości – w sobotę od godziny 1600 - 1700.
6. Trwa peregrynacja kopii obrazu Matki Pocieszenia po rodzinach parafii. Bóg zapłać za
składane ofiary, które przeznaczamy na nowe naczynia liturgiczne: puszki do Najświętszego
Sakramentu do polowych celebr odpustowych na kalwarii.

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy z naszej wspólnoty śp. Krzysztofa Datę, lat 50,
z Borska oraz śp. Mieczysława Rogalę, lat 64, z Rogalewa. Wieczny odpoczynek…



Msze święte w intencji:


8. Solenizantów i jubilatów zawierzamy opiece Chrystusa Dobrego Pasterza.
W tym tygodniu patronują nam:



we wtorek, 14 maja, św. Maciej (I w.), uczeń Pana Jezusa, wybrany do grona Apostołów,
męczennik.
Maciej był jednym z pierwszych uczniów Jezusa. Wybrany został przez Apostołów do
ich grona na miejsce Judasza, po jego zdradzie i samobójstwie (Dz 1, 15-26). Maciejowi
udzielono święceń biskupich i władzy apostolskiej przez nałożenie rąk. Piotr był przekonany, że tak jak Stary Testament opierał się na 12 synach Jakuba patriarchy, tak i Nowy
Testament miał się opierać na 12 Apostołach. Skoro zaś liczba ta została zdekompletowana, należało ją uzupełnić. Tego samego zdania byli także inni Apostołowie. Rozstrzyganie spornych spraw przez losowanie było wówczas zwyczajem powszechnie przyjętym.
Nie decydowała tu jednak przypadkowość czy jakiś inny wzgląd, ale głęboka wiara
w nadprzyrodzoną interwencję Ducha Świętego. Według Euzebiusza z Cezarei, św. Maciej był jednym z 72 uczniów Pana Jezusa. Był pochodzenia żydowskiego, jak na to
wskazuje pochodzenie wszystkich Apostołów, a także uczniów Chrystusa. O pracy apostolskiej św. Macieja nie możemy wiele powiedzieć, chociaż w starożytności chrześcijańskiej krążyło wiele legend na jej temat. Według nich miał on głosić najpierw Ewangelię
w Judei, potem w Etiopii, wreszcie w Kolchidzie, a więc na rubieżach Słowian. Miał jednak ponieść śmierć męczeńską w Jerozolimie, ukamienowany jako wróg narodu żydowskiego i jego zdrajca. Natomiast Klemens Aleksandryjski (+ 215), najbliższy czasom
św. Macieja, wyraża opinię, że Maciej zmarł śmiercią naturalną ok. roku 50 (inni podają
rok 80). Wśród pism apokryficznych o św. Macieju zachowały się jedynie fragmenty tak
zwanej Ewangelii św. Macieja oraz fragmenty Dziejów św. Macieja. Oba pisma powstały
w wieku III i mają wyraźnie zabarwienie gnostyckie. Po prostu imieniem Apostoła chcieli
posłużyć się jako szyldem heretycy, aby swoim błędom dać większą powagę i pozory
prawdy. Relikwie św. Macieja miała odnaleźć według podania św. Helena, cesarzowa,
matka Konstantyna Wielkiego. W czasach późniejszych miały zostać rozdzielone dla wielu kościołów. Są one obecnie w Rzymie w bazylice Matki Bożej Większej, w Trewirze
w Niemczech i w kościele św. Justyny w Padwie. W Trewirze kult św. Macieja był kiedyś
bardzo rozwinięty. Św. Maciej jest patronem Hanoweru oraz m.in. budowniczych, kowali,
cieśli, stolarzy, cukierników i rzeźników oraz alkoholików i chorych na ospę. Wzywają go
niepłodne małżeństwa oraz chłopcy rozpoczynający szkołę. W ikonografii przedstawiany
jest św. Maciej w długiej, przepasanej tunice i w płaszczu. Jego atrybuty: halabarda,
księga, krzyż; kamienie, miecz, topór, włócznia - którymi miał być dobity.
w czwartek, 16 maja, św. Andrzej Bobola (1591-1657), polski jezuita, misjonarz wśród
prawosławnych, zamęczony przez kozaków, patron Polski.
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a/ † Rodziców: Władysławy i Zygmunta Sabiniarzów, oraz szwagrów:
Henryka i Tadeusza;
b/ † Jana Synaka;

720

a/ † Zofii i Stanisława Kałduńskich;
b/ † Jadwigi Wirkus – w rocznicę urodzin i Jana;

720

a/ † Ludwiki Narloch oraz rodziców i dziadków ;
b/ Róży p. Tadeusza Weltrowskiego z Dąbrowy o zdrowie i Boże
błogosławieństwo dla członków Róży i ich bliskich oraz o nagrodę nieba
dla zmarłych zelatorów i członków;
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy;

720

a/ † Bolesława, rodziców i rodzeństwa Śledź;
b/ † Mieczysława Rogali – intencja z pogrzebu;
c/ † Bernarda Cieśnika – w 2 rocznicę śmierci i Bolesławy;

720

a/ † Wandy Miszke;
b/ † Marty Laski – w rocznicę śmierci oraz Lucjana i rodzeństwa;
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a/ † Zofii i Norberta Rogalów oraz zmarłych z rodziny;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Henryki, Bernarda, Józefy, Teofila i Stanisława Kamrowskich;
† Rodziców, rodzeństwa, Henryka i zmarłych z obu stron Jażdżewskich
† Anastazji i Bronisława Łyczykowskich oraz siostry i braci;
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† Edwarda Laski – w 9 rocznicę śmierci i rodziców z obu stron;
Msza święta ślubna Małgorzaty Knapik i Tomasza Sałaty;
Spowiedź święta
† Jadwigi i Jana Schiefelbein;
† Rodziców: Jana i Gertrudy Felskowskich oraz braci;
W intencji rodzin z peregrynacji obrazu Matki Bożej Pocieszenia;
† Heleny, Bernarda i Jana Stanisławskich oraz Stefana;
† Urszuli i Józefa Tuszkowskich oraz Jadwigi i Franciszka Repińskich;
† Jana i Adama Narlochów;
ks. proboszcz Jan Flisikowski
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