
Czwarta niedziela Wielkanocna 

 

Niedziela Dobrego Pasterza 

 
 

Drodzy Parafianie 
 
Zbliża się już Czwarta Niedziela Wielkanocna, 
zwana także niedzielą Dobrego pasterza. Każdego 
roku w tą niedziele Kościół modli się o powołania 
do stanu kapłańskiego, życia zakonnego i 
konsekrowanego. Zanośmy razem z całym 
Kościołem modlitwę do naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, który jest owym Dobrym Pasterzem. 
 

Jezus mówi słowami dzisiejszej Ewangelii:  
 
« (…)  a owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i 
wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, owce 
zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za obcym 
nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». 
 
Jednym z najważniejszych filarów naszej wiary jest przekonanie, że 
Jezus jest bliski człowieczeństwu. Jezus stał się jednym z nas i jest 
jednym z nas. Jako katolicy jesteśmy wezwani do naśladować Jezusa, 
jego nauki i przesłania. Jezus jest dobrym pasterzem, który zna swoje 
owieczki, on ich nie opuszcza, on je ochrania. 
 
Przy tej okazji świętowania Niedzieli Dobrego Pasterza, chciałbym w 
imieniu własnym, ojca Roberta i ojca Waldemara podziękować Wam 
drodzy Parafianie za waszą opiekę, wsparcie oraz modlitwę w naszej 
intencji. Prosimy Was o dalszą modlitwę za nas. Jednoczymy się z 
Wami w waszej modlitwie. Pomódlmy się w szczególności za księży i 
powołania do stanu duchownego. Módlmy się, aby ci którzy 
odpowiedzą na glos powołania z radością szli w swej posłudze śladami 



Jezusa, swego pasterza. Łączcie się z nami w naszej modlitwie 
duszpasterskiej o to, aby Jezus Chrystus wspierał nas i kierował nas w 
tej posłudze tak, abyśmy godnie wypełniali powierzone nam zadania w 
naszej służbie Pańskiej.  
 
Dziękujemy Wam także za waszą szczodrość i okazane naszej Parafii 
wsparcie ekonomiczne. Zachęcam Was do kontynuowania tego 
wsparcia poprzez tygodniowe składki, tak, aby parafia mogła pokryć 
swoje bieżące wydatki na funkcjonowanie kościoła. Składki można 
wysłać na numer Vipps 19006 albo na konto bankowe parafii 
1503.02.82946. 
 
Kościół w tych dniach funkcjonuje w niżej podanych godzinach: 
 
 
Poniedziałek – zamknięte 
Wtorek – sobota – godzina 17.00 - godz. 19.00 
Niedziela - godzina 10.00 – godz. 17.00 
 
 
Modlę się o błogosławieństwo Pańskie dla Was. Jesteście w moich 
modlitwach w sakramencie mszy świętej w tym szczególnym czasie. Z 
radością wyczekuję wspólnej modlitwy w sakramencie mszy świętej 
razem z wami. 
 
W Chrystusie 
 
 
Ojciec Tan Peter Duc Do 
Probosz Parafii 


