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Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za
powołania kapłańskie – Niedziela
Dobrego
Pasterza
Powołanie kapłańskie jest
darem Bożym, stanowiącym
niewątpliwie wielkie dobro
dla tego, dla kogo jest przede
wszystkim przeznaczone. Ale
jest to również dar dla całego
Kościoła, dobro dla jego
życia i misji. Kościół przeto winien chronić ten dar, cenić go i miłować.
Kościół ponosi odpowiedzialność za narodziny i dojrzewanie powołań
kapłańskich. Dlatego aktywnym podmiotem i animatorem duszpasterstwa
powołań jest wspólnota kościelna w całej swej różnorodności: od Kościoła
powszechnego do Kościoła lokalnego i – dalej – do parafii i do każdego
członka Ludu Bożego. Istnieje dziś szczególna konieczność, aby
rozpowszechniało się i utrwalało przekonanie, że troska o powołania jest łaską
i odpowiedzialnością powierzoną wszystkim bez wyjątku członkom Kościoła.
Sobór Watykański II bardzo wyraźnie stwierdził, że „obowiązek budzenia
powołań ciąży na całej społeczności chrześcijańskiej, która winna spełniać go
przede wszystkim przez życie w pełni chrześcijańskie”. Tylko dzięki takiemu

przekonaniu duszpasterstwo powołań ukaże swe oblicze naprawdę kościelne,
rozwinie jednolitą działalność, korzystając także ze specjalnych instytucji i
odpowiednich
środków
służących
budowaniu
wspólnoty
i
współodpowiedzialności. Odpowiedzialność za duszpasterstwo powołań
kapłańskich spoczywa przede wszystkim na biskupie, który winien mu się
poświęcić osobiście, chociaż może i powinien korzystać z wielorakiej
współpracy. Biskup jest ojcem i przyjacielem dla swoich kapłanów, i stąd do
niego przede wszystkim należy troska o „zapewnienie kontynuacji”
charyzmatu i posługi kapłańskiej, o przysporzenie presbyterium nowych sił
przez nałożenie rąk. Winien on dbać o to, aby duszpasterstwo ogólne miało
zawsze wymiar powołaniowy, a raczej, żeby wymiar ten stanowił jego
integralną, nieodłączną część. Zadaniem biskupa jest wspomaganie i
koordynowanie różnych inicjatyw powołaniowych. Biskup wie, że może liczyć
przede wszystkim na pomoc swoich kapłanów. Wszyscy księża dzielą z nim
troskę i odpowiedzialność za budzenie i rozwijanie powołań
kapłańskich, jak bowiem stwierdził Sobór, „do kapłanów,
jako wychowawców w wierze, należy troszczyć się
osobiście lub przez innych, by każdy z wiernych został
doprowadzony w Duchu Świętym do rozwoju swego
własnego powołania”. „Obowiązek ten należy niewątpliwie
do samego posłannictwa kapłańskiego, przez które prezbiter
uczestniczy w trosce całego Kościoła, aby nigdy tu na ziemi
nie
brakło
robotników
wśród
Ludu
Bożego”.
Najważniejszym i najskuteczniejszym środkiem budzenia
powołań jest świadectwo życia kapłanów, ich
bezwarunkowe oddanie się owczarni Bożej, ich pełna miłości służba
Chrystusowi i jego Kościołowi – służba będąca dźwiganiem krzyża, przyjętego
z paschalną nadzieją i radością, wreszcie braterska zgoda i gorące pragnienie
ewangelizacji. Bardzo szczególna odpowiedzialność spoczywa na rodzinie
chrześcijańskiej, która na mocy sakramentu małżeństwa uczestniczy na swój
własny i oryginalny sposób w misji wychowawczej Kościoła, Nauczyciela i
Matki. Jak napisali Ojcowie Synodalni, „rodzina chrześcijańska, istotnie
stanowiąca «niejako domowy Kościół» (Lumen gentium, 11), zawsze
stwarzała i nadal stwarza warunki sprzyjające budzeniu się powołań. Ponieważ
dzisiaj rodzina chrześcijańska jest zagrożona, należy przywiązywać wielką
wagę do duszpasterstwa rodzin, aby one, przyjmując wielkodusznie dar
ludzkiego życia, stanowiły «jakby pierwsze seminarium» (Optatam totius, 2),
w którym dzieci mogłyby od początku uczyć się pobożności, modlitwy i
miłości do Kościoła”. Harmonijną kontynuacją dzieła rodziny i rodziców
powinna być szkoła, powołana do tego, by urzeczywistniać swą tożsamość
„wspólnoty wychowującej” między innymi przez taki program kształcenia,

który zdolny jest ukazać powołanie jako fundamentalną i wpisaną w naturę
wartość osoby ludzkiej. W tym też znaczeniu szkoła, jeśli jest ubogacona
duchem chrześcijańskim (zarówno dzięki obecności odpowiednio licznych
przedstawicieli Kościoła w szkołach państwowych, zgodnie z prawem
poszczególnych krajów, jak i przede
wszystkim dzięki działalności szkół
katolickich), może rozbudzić „w duszy
chłopców i młodzieży pragnienie
pełnienia woli Bożej przez wybór stanu
życia
najbardziej
odpowiadającego
każdemu, przy czym nie powinno być
nigdy wykluczone powołanie do posługi
kapłańskiej”.
Również
świeccy
chrześcijanie, w szczególności katecheci, nauczyciele, wychowawcy,
animatorzy duszpasterstwa młodzieży, w miarę własnych umiejętności i na
własny sposób, odgrywają wielką rolę w duszpasterstwie powołań kapłańskich;
im lepiej zrozumieją sens swego powołania i misji w Kościele, tym pełniej
będą cenili wartość powołania i posłannictwa kapłańskiego, którego nic nie
może zastąpić. We wspólnotach diecezjalnych i parafialnych trzeba doceniać i
popierać grupy powołaniowe, których członkowie ofiarowują swe modlitwy i
cierpienia w intencji powołań kapłańskich i zakonnych, a także wspierają je
moralnie i materialnie. Należy również wspomnieć o licznych grupach,
ruchach i stowarzyszeniach świeckich chrześcijan, które dzięki Duchowi
Świętemu rodzą się i rozwijają w Kościele i nadają bardziej misyjny charakter
chrześcijańskiej obecności w świecie. Te różnorodne zrzeszenia świeckich
okazują się niezwykle żyzną glebą dla rodzenia się powołań do życia
konsekrowanego, prawdziwymi ośrodkami formowania się i dojrzewania
powołań. Istotnie, wielu młodych właśnie w środowisku tych zrzeszeń i dzięki
nim usłyszało wezwanie Pana, by iść za Nim drogą kapłańskiej posługi, oraz
odpowiedziało na nie z budującą wielkodusznością. Należy zatem docenić
działalność tych grup, aby w jedności z całym Kościołem i dla jego wzrostu
mogły wnieść swój specyficzny wkład w rozwój duszpasterstwa powołań.
Praca różnorodnych grup i licznych członków Kościoła zaangażowanych w
duszpasterstwo powołań będzie tym skuteczniejsza, im bardziej będą się
starali, aby wspólnota kościelna, poczynając od parafii, zrozumiała, że sprawa
powołań kapłańskich nie może być w żadnym wypadku „zlecona” wybranym
„pełnomocnikom” (księżom w ogóle, a księżom pracującym w seminarium w
szczególności), bowiem jest to „żywotny problem leżący w samym sercu
Kościoła”, musi zatem znaleźć się w centrum miłości, jaką każdy chrześcijanin
żywi do Kościoła. (niedziela.pl).

Słowo Boże na Niedzielę
J 10,11-18.
Jezus powiedział: "Ja jestem dobrym
pasterzem. Dobry pasterz daje życie
swoje za owce. Najemnik zaś i ten, kto nie
jest pasterzem, którego owce nie są
własnością,
widząc
nadchodzącego
wilka, opuszcza owce i ucieka, a wilk je
porywa i rozprasza; najemnik ucieka,
dlatego że jest najemnikiem i nie zależy
mu na owcach. Ja jestem dobrym
pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za
owce. Mam także inne owce, które nie są z tej zagrody. I te
muszę przyprowadzić, i będą słuchać głosu mego, i nastanie
jedna owczarnia, jeden pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec,
bo Ja życie moje oddaję, aby je znów odzyskać. Nikt Mi go
nie zabiera, lecz Ja sam z siebie je oddaję. Mam moc je oddać
i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od
mojego Ojca".
„Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że staliśmy się Jego dziećmi, że On, jako
Dobry Pasterz, znając nas i kochając, zgromadził nas w swojej owczarni.
Każda Eucharystia, sprawowana wspólnie z innymi, nam o tym przypomina.
Jednocześnie, jako owczarnia Chrystusa, chcemy dzielić ze swym Pasterzem
Jego troski. Między innymi tę, aby też inne owce przyprowadzić do owczarni.
Dlatego nie zamykajmy się w poczuciu zadowolenia, ale bądźmy gotowi, aby
Dobry Pasterz poprzez naszą miłość, wrażliwość i ofiarność szukał i odnalazł
tych, którzy zaginęli.” (za Oremus)

OGŁOSZENIA PARAFIALNE

IV Niedziela Wielkanocna - 22 kwietnia 2018 r.
1. Witam wszystkich parafian i gości nawiedzających

naszą wspólnotę.
2. Z kalendarza liturgicznego:

3.

4.

6.
7.
8.

- poniedziałek – uroczystość św. Wojciecha, patrona naszej Archidiecezji
- środa – święto św. Marka Ewangelisty – dzień imienin ks. Marka.
W dniach 23-26 kwietnia 2018 odbywać się będzie w naszej parafii kurs
ostatni przed wakacjami przedmałżeński. Spotkania odbywać się będą
codziennie o godz. 19.00. Zapisy w dniu rozpoczęcia kursu. Wszystkie osoby
zainteresowane zapraszamy.
Spotkania duszpasterskie:
 zbiórka ministrantów, we wtorek po Mszy Świętej wieczornej.
 dzieci przygotowujące się do I Komunii w poniedziałek i czwartek
 kandydaci do bierzmowania klas III przez najbliższe dwa tygodnia mają
spotkania w małych grupach z animatorami
 spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o 16.30 w kościele
 modlitwa uwielbienia w środę o 19.00 w kościele.
 spotkanie oazy młodzieżowej w czwartek o 18.00 na Eucharystii potem
wspólne w domu parafialnym.
 schola i ODB w sobotę w normalnym terminie
5. Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież (szczególnie ministrantów,
scholę i ODB, ale nie tylko!) na majowy wyjazd pielgrzymkoworekreacyjny do Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej (GdańskSobieszewo) dnia 05.05.2018 (sobota).
W planie: wizyta w sanktuarium, rekreacja nad morzem, ognisko.
Przejazd z Żukowa zamówionym autobusem: wyjazd z parkingu
przy naszym kościele o godz. 10:30, powrót ok. 16:00. Koszt 15
PLN. Konieczne zapisy najpóźniej do niedzieli 29.04 (kartki do
zgłoszeń dostępne w biurze parafialnym).
Polecamy prasą katolicką: nowy numer Gościa Niedzielnego, nowy numer
Miłujcie się i Biuletyn Parafialny.
W tym tygodniu odprowadziliśmy do wieczności ś.p. Agnieszkę Sikora z
Borkowa.
Wszystkim parafianom i gościom życzę Bożej niedzieli i miłego tygodnia.
Szczęść Boże.
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23.04.2018r. – 29.04.2018r.

1. †Roman Biczkowski (od zakładu pogrzebowego).
2. Dziękczynna w 30 r. ślubu Elżbiety i Romana, z prośbą o potrzebne łaski i
zdrowie.
1. †Brunon Baranowski (od uczestników pogrzebu).
2. ††Henryk i Władysława Hinz.
1. †Maria Drywa (22 greg.).
2. ††Rodzice: Brunon i Bronisława Bastian.
1. †Syn Dariusz w dniu urodzin i ††Dusze w czyśćcu cierpiące.
2. †Anna Ekmann z okazji urodzin.
1. †Maria Drywa (23 greg.).
2. †Andrzej Krefta (od zakładu pogrzebowego).
1. †Franciszek Ceschica-Wensierski, w dniu urodzin.
2. ††Scholastyka i Brunon Wrońscy.
1. †Maria Drywa (24 greg.).
2. O Boże bł. dla ks. Marka w dniu imienin.
1. †Mąż Zygmunt Młyński i ††Rodzice z obojga stron.
2. †Andrzej Krefta (od uczestników pogrzebu).
1. O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla chrześniaka Wiktora, w 3 urodziny.
2. O Boże bł. i potrzebne łaski dla Elżbiety i Bogumiły.
1. †Jerzy Okrój.
2. †Elżbieta Nowosad w 3 r. śm.
1. †Maria Drywa (25 greg.).
2. †Sławomir Antoniw (od zakładu pogrzebowego).
1. Dziękczynna w 50 urodziny córki Mireli, z prośbą o Boże bł. i potrzebne
łaski.
2. ††Rodzice: Franciszek w 31 r. śm. i Kornelia w 8 r.śm. Gierszewscy i
††Dziadkowie.
1. †Mirosław Zimermann (od zakładu pogrzebowego).
2. †Mąż Franciszek w 20 r. śm., ††Rodzice: Anna i Władysław Stubińscy,
††Szwagierki: Bolesława i Zofia.
1. †Mąż Edmund Wandtke, ††Rodzice: Piotr i Gertruda.
2. †Tadeusz Karcz w 18 r. śm.
1. †Maria Drywa (26 greg.).
2. †Paweł Damps, †Zygmunt Kostuch, w dniu urodzin.
3. Dziękczynna w 5 r. ślubu Piotra i Moniki.
1. †Brunon Szala w dniu urodzin.
2. †Wacław Hirsz (od uczestników pogrzebu).
†Maria Drywa (27 greg.).
Ślub – Piotr Żybko - Natalia Szymichowska.
Ślub – Rafał Paczoske - Kamila Szewczyk.
O dary Ducha Świętego dla Łukasza.
†Helena Regel, ††Rodzice: Antoni i Cecylia Wiczling, ††Anna i Franciszek
Regel.
††Helena i Bronisław Pobłoccy.
†Adam Bisewski.
W int. dzieci objętych modlitwa rodziców z Róży św. Joanny Beretty Moli.
††Antoni i Ludmiła Gołąbek.
†Gabriela i Kazimierz Igowscy w 27 r. śm., †Babcia Anna i ††Dziadkowie
Franciszek i Józef.
†Maria Drywa (28 greg.).

