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Nr. 1401                                  CZWARTA   NIEDZIELA   WIELKANOCY                                        (Rok A)  

                                                                  Dobry  Pasterz  owiec 

Pewne obrazy biblijne tracą w naszych czasach swoją czytelność, bo Ewangelie spisywane prawie przed 

dwoma tysiącami lat, były adresowane do innych odbiorców, mających inne doświadczenia, inną mentalność, 

zawód, język. Dlatego gdy chcemy odczytać uniwersalną i ponadczasową treść Słowa Bożego, musimy 

przełożyć te przypowieści i porównania na nasze pojęcia i wyobrażenia.  

Bo kto z nas wie coś o pasieniu owiec? Może najstarsi, którzy w swoim dzieciństwie pilnowali paru owieczek 

na skraju lasu, albo turyści, którzy lubią włóczęgę po Beskidzie Niskim i Bieszczadach, gdzie jeszcze dziś 

można spotkać ostatnie już chyba kierdle po kilkaset sztuk owiec. Ale za kilka lat obraz pasterza stanie się dla 

nas zupełnie egzotyczny i obcy. Dlatego musimy się mocno wczytać w treść tej Ewangelii, aby wychwycić 

z niej to, co najważniejsze.  

Otóż w górach niejednokrotnie obserwowałem, jak owce potrafią rozpoznać swego opiekuna. Może on je 

nawet wzywać po imieniu, a one przychodzą po kawałek chleba. Ale do obcego nie podejdą, nawet gdy będzie 

je wabił całym bochenkiem. Nie mogłem się też nadziwić, jak ogromne, kilkaset sztuk liczące stado owiec, 

idzie całymi kilometrami po stromych górach i lasach, prowadzone przez jednego tylko pasterza i dwa 

przyuczone psy. Owce to potrafią i dobrze na tym wychodzą, a my, ludzie, nie?  

Dlaczego tak trudno przychodzi nam zaufać Chrystusowi, by iść Jego drogą, według Jego wskazówek? Drogą 

może i trudną, ale na pewno bezpieczną i właściwą? Bóg nikomu nie wyrządził krzywdy, kocha nas miłością 

bezgraniczną, zdolną do największej nawet ofiary – co pokazał w swoim Synu. Dlaczego więc Mu nie ufamy?  

Może dlatego, że Go nie znamy, albo znamy nie dość dobrze, nie osobiście, lecz pośrednio, przez 

katechizmowe formułki, różnego rodzaju mity i fałszywe wyobrażenia? Może nasz obraz Boga, a zwłaszcza 

Chrystusa, jest zafałszowany, prymitywny, nie ten – i dlatego takiego Boga nie potrafimy zaakceptować, 

pokochać ani Mu zaufać, tylko się Go lękamy? Może chrześcijanie dają złe świadectwo? A może trapią nas 

różne wątpliwości i pytania: dlaczego tyle niesprawiedliwości na tym Bożym przecież świecie, skąd tyle 

niezawinionego cierpienia itp.  

Ale zauważmy, że to nie Bóg jest za to odpowiedzialny, lecz człowiek, więc nie możemy naszą winą obciążać 

Boga. Wręcz przeciwnie, Bóg sam bierze na siebie największą odpowiedzialność i skutki naszych grzechów, 

solidarnie uczestniczy w naszym losie – jak dobry pasterz, który przecież mógłby się położyć wygodnie na 

leżaku przed szałasem i owce puścić samopas, a jednak nie, chodzi cierpliwie z nimi po największych 

wertepach, aby zapewnić im bezpieczeństwo i dobrą trawę.  

Chrystus przyszedł po to, abyśmy mieli życie, i to w obfitości! To jest Jego oferta dla nas. Problem leży może 

jeszcze w tym, że nie jest to oferta jedyna: świat także podsuwa nam swoje propozycje. Często są one bardzo 

necące i atrakcyjne, ale biada człowiekowi, który im bezkrytycznie zaufa! Nikt jeszcze nie zawiódł się na Bogu 

i Jego słowie, wielu natomiast żałowało, że posłuchało obietnic świata. Komu zaufasz Ty? 

 

http://www.ppb.org.uk/


MSZE  ŚWIĘTE  I  NABOŻEŃSTWA w  BEDFORD:                         Charity  Reg.No.1119423                                   

Niedziela, 11.5.2014  

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- CZWARTA   NIEDZIELA   WIELKANOCY             (Rok A) 

- W intencji  dzieci Komunijnych  z  okazji  1-szej  rocznicy  Komunii  Świętej. 

- O błog. Boże  i  z  podziękowaniem  dla  całej  rodziny  Kopyto – int. Rafała. 

Poniedziałek12.5.14 Godz.  9.30 - O  błog. Boże dla Edyty – int. męża  Andrzeja  Śmigasiewicz  z  córką.  

Wtorek,   13.5. 2014 Godz.  9.30 - za dusze  ś.p. Bronisława  Guzińskiego w 9-tą  rocznicę śmierci –int. rodziny 

Środa,     14.5. 2014 Godz 19.00 - za dusze ś.p. Feliksa Romanowskiego i zmarłych  z rodziny  Romanowskich 

- int. Pani  L. Romanowskiej.     NABOŻEŃSTWO   MAJOWE. 

Czwartek,15 5. 2014 Godz. 9.30 - O  zdrowie  i  błog.  Boże  i  opiekę  Matki  Bożej  dla  Zofii  Markowskiej. 

Piątek,     16 5. 2014 Godz.15.00 - Intencja  wolna.    KORONKA  DO  MIŁOSIERDZIA  BOŻEGO.  

Sobota,    17 5. 2014 Godz.  9.30 

 

Godz.10.30 

Godz.19.30 

- W intencji dziękczynnej za otrzymane łaski i zdrowie w naszych rodzinach za 

wstawiennictwem św.Jana Pawla II.       NABOŻEŃSTWO   MAJOWE. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU. 

za dusze ś.p.ojca Józefa i brata Mirosława Szakowskich–int.syna i brata z rodziną  

Niedziela, 18 5.2014  - PIĄTA   NIEDZIELA   WIELKANOCY           (Rok A) 

 

 

Poniedziałek,19.5.14 

Wtorek,  20. 5. 2014 

Środa,     21 5. 2014  

Czwartek.22.5.2014 

 

Piątek,    23. 5. 2014 r. 

Sobota,  24. 5. 2014  

 

 

 

Niedziela, 25.5.2014 r. 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

Godz.  9.30 

Godz.  9.30 

Godz.19.00 

Godz.  9.30 

 

Godz.15.00 

Godz.  9.30 

 

Godz.10.30 

Godz.19.30 

 

Godz.10.00 

Godz.19.00 

- za dusze ś.p.Stanisława  Nadańskiego w rocznicę śmierci – int. żony z rodziną 

- O błogosławieństwo Boże dla córki Maja z okazji 3-ich urodzin– int. rodziców 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna. 

- Intencja  wolna.     NABOŻEŃSTWO   MAJOWE. 

- W intencji dziękczynnej  i  z  prośbą  o  dalsze łaski  i  zdrowie  dla  Anny  

   i  Tomasza  w  4-tą  rocznicę  ślubu. 

- Intencja  wolna. 

- za  dusze  ś.p. Ireny  Kuraj  w  17-tą  rocznicę  śmierci – int. córki  z  rodziną.   

NABOŻEŃSTWO  MAJOWE. 

- ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO  SAKRAMENTU.  

- Intencja  wolna 

  SZÓSTA   NIEDZIELA   WIELKANOCY       (Rok A) 

- za  dusze  ś.p. Władysława  Bortkiewicza  -  int. rodziny  Makowskich. 

- O błogosławieństwo Boże  dla Agnieszki  z okazji .30 rocznicy  urodzin 

   z  prośbą  o  szczęśliwe  rozwiązanie – int. rodziny. 

OGŁOSZENIA    PARAFIALNE: 

CHRZEST  ŚW.:  W  naszym  kościele  w  Bedford  Sakrament  Chrztu  Sw.  otrzymali: 

MAJA  ELŻBIETA  RECZKOWSKA,  TANISHA  LILY  MAGDALENA  LEWANDOWSKA  i  CALVIN  

PAUL  MATEUSZ  LEWANDOWSKI - 3 maja 2014 r,HANNAH  GABRIELA  BARBU - 10 maja  2014 r. 

Nowo  ochrzczonym  dzieciom  i  ich  rodzicom  życzymy  błogosławieństwa  i  opieki  Bożej.                           

1. Dzisiaj  w niedzielę  11 maja  o godz.10-ej  odprawiona jest  Msza św  z okazji  I-szej  rocznicy  Komunii  Św 

   a  w  niedzielę  1  czerwca  o  godz.  11.30  odbędzie  się  w  naszym  kościele  w  Bedford  I  KOMUNIA  ŚW  

2. Dzisiaj w niedzielę 11 maja  zapraszamy  na  tradycyjne „Świecone Jako”  do  Domu Polskiego na godz.16.00 

3. Po  Mszy św. jak zwykle  są do  nabycia  „Gość  Niedzielny”wyjątkowo  w  cenie  Ł 4  z  załączonym  filmem  

fabularnym  pt. „Christiada” na  DVD  oraz  „Różaniec”,  „Tak  Rodzinie”  i  „Anioł  Stróż”  w  cenie  Ł 2. 

4. Dzisiaj  w  niedzielę  11 maja  po  Mszy  świętej  wieczornej (godz.19.00) - zakończenie  KURSU  

PRZEDMAŁŻEŃSKIEGO  a w sobotę 7 czerwca o g.16-ej spotkanie z Panią T.Siniewicz w ramach tego Kursu. 

5. W niedzielę  25 maja  po Mszy św  wieczornej (godz.19.00) kolejna  Katecheza do Sakramentu Bierzmowania   

6. W  dniach 15– 26 maja  będzie przebywać w Bedford  certyfikowana terapeutka  z Polski Mariola  Ciesielska, 

ktora zaprasza  na terapię indywidualną i grupową. Więcej  informacji można uzyskać  pod nr tel.07447945898        

ZAPOWIEDZI: Sakrament Małżeństwa  zamierzają  zawrzeć  następujące  pary  narzeczonych: ŁANGOWSKI  

Marek  i  STĘPKOWSKA  Joanna,  ZOGER  Steve  i  BYZDRA  Izabela,  KELER  Michał  i  PRZYWARSKA  

Paulina  Agnieszka.  Ktoby wiedział  o przeszkodach zachodzących między tymi osobami zobowiązany jest 

mnie o tym poinformować: ZAPOWIEDŹ  III. 

POGRZEB: W czwartek 1 maja 2014 r. w The Old Village School Nursing Home w Marston Mortaine  zmarł  

ś.p. MIKOŁAJ  SZYMAŃSKI  lat 88 zam. w Stewartby. Msza św. żałobna odprawiona będzie w Stewartby 

United Church w piątek 23 maja o godz.10.30 a następnie odprowadzenie do Wootton Cemetery.  

WIECZNY ODPOCZYNEK RACZ  MU DAĆ PANIE, A ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA NIECHAJ MU ŚWIECI      


