
INTENCJE  MSZALNE  od  23 IV  do  29 IV  2018 
Poniedziałek 
  7.00  Dziękczynna z prośbą o Boże bł., dary Ducha Św. i powrót do wiary dla Waldemara 
  7.30  ++ ks. Wojciech Święs, siostra Gerwazja Kłósek 
18.30  O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Marka 

Wtorek 
  7.00  + Dorota Celej - sąsiadek Zdzisławy, Genowefy i Barbary 
  7.30  + Stanisław Boruta - od rodz. Rojkowiczów 
18.30  ++ Stefania i Tomasz, Krzysztof 

Środa 
  7.00  O potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Jarosława Łabędy w dniu  
           imienin 
  7.30  + Jarosław i Jerzy Filipowscy 
18.30  W 52. rocz. ślubu Elżbiety i Jana, dziękczynna  prośbą o Boże błogosławieństwo 

Czwartek 
  7.00  1) + Zofia Rębisz i zmarli z rodz. 
           2) + Dorota Celej - od rodziców 
  7.30  ++ Aniela i Jan Borowiczowie 
18.30  + Halina Wiszniewska 

Piątek 
  7.00   1) ++ Zofia i Kazimierz Dutkiewicz 
            2) + Zygmunt Żuchowicz w 20. rocz. śm. 
  7.30   O pomyślne zdanie matury 
18.30   + Hieronima 

Sobota 
  7.00   1) O Boże bł. dla Michała 21. rocz. urodzin i dla jego rodziców 
            2) + Kazimiera Antoniuk - od Koła Rodziny Radia Maryja 
  7.30  O zdrowie duszy i ciała w 50. rocz. urodzin dla córki Lidii 
18.30   ++ Wacław Dymek i zmarli z rodzin Reguckich i Dymków 

Niedziela 
  7.30  + Jerzy Baran w 6. rocz. śm. i zmarli z rodziny 
  9.00  Marianna i Adam Miśkiewicz 
10.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 
12.00  ++ Jerzy Błoniarczyk, Władysława i Aleksander Jędras 
13.15  Za parafian 
17.00  ++ Anna i Marian Leszko, Ryszard Bąk 
18.30  ++ Maria i Józef Zubrzyccy, zmarli z rodzin Stachurskich i Zubrzyckich 
20.00  + Stanisław Pietroń 
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E wa n g e l ia  n a  n ie dz ie lę  ( J  1 0 , 1 1 - 1 8 )  
 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». 

R e f l e ksja   
 Kiedy atakuje nas zły duch, wówczas Jezus nie ucieka, ale podejmuje w nas 
walkę o nas. Chyba że my uciekamy przed Jezusem. Jeśli owca ucieka przed 
pasterzem, to pasterz nie może jej obronić. Nie ma natomiast zła, którego Jezus 
nie pokonałby, jeśli będziemy na Niego otwarci, jeśli uznamy Go za swego 
pasterza. 
 Być z Pasterzem znaczy słuchać Jego głosu. Słuchając głosu Pasterza 
będziemy coraz lepiej Go rozpoznawać. To z kolei pozwoli nam ciągle z Nim 
być, a bycie z Nim zaowocuje pokonaniem zła. 

http://www.jan-kanty.pl


„Cieszcie się i weselcie” (Mt 5,12) 
 Ostatnio otrzymaliśmy od Ojca Świętego Franciszka słowa 
adhortacji „Gaudete et Exsultate” o powołaniu do świętości w świecie 
współczesnym. Poniżej umieściliśmy cytaty z tego dokumentu, które 
mogą stać się dobrą okazją do osobistej refleksji nad własną drogą do 
świętości. Oby stały się też one zachętą, aby sięgnąć do całości tekstu. 

Święci, którzy nas wspierają i nam towarzyszą 
 „W szczególności jesteśmy zachęcani do uznania, że mamy dokoła siebie 
mnóstwo świadków, którzy nas wspierają, abyśmy nie zatrzymywali się          
w drodze, którzy pobudzają nas do kontynuowania naszej drogi do celu.         
A wśród nich może być nasza własna matka, babcia lub inne bliskie osoby. 
Może ich życie nie zawsze było doskonałe, ale, nawet pośród niedoskonałości 
i upadków, szli naprzód i podobali się Panu”. 
Święci z sąsiedztwa 
 „Lubię dostrzegać świętość w cierpliwym ludzie Bożym: w rodzicach, 
którzy z wielką miłością pomagają dorastać swoim dzieciom, w mężczyznach 
i kobietach pracujących, by zarobić na chleb, w osobach chorych, w starszych 
zakonnicach, które nadal się uśmiechają”. 
Święci z obrazka  
 „Istnieją świadectwa przydatne, by nas pobudzić i motywować, ale nie 
dzięki temu, że próbujemy je kopiować, (…). Liczy się to, aby każdy wierny 
rozpoznał swoją drogę i wydobył z siebie to, co ma najlepszego, to, co 
najbardziej osobistego Bóg w nim umieścił”. 
Twoja misja w Chrystusie  
 „Planem Ojca jest Chrystus, a my w Nim. (…) Dlatego „miarą świętości 
jest to, jak wiele jest w naszym życiu z Chrystusa, oraz na ile, mocą Ducha 
Świętego, kształtujemy nasze życie na podobieństwo Jego życia”. 
Bardziej żywi, bardziej ludzcy  
 „Nie lękaj się dążyć wyżej, dać się miłować i wyzwolić przez Boga. Nie bój 
się pozwolić, aby cię prowadził Duch Święty. Świętość nie czyni cię mniej 
ludzkim, ponieważ jest spotkaniem Twojej słabości z siłą łaski”. 
W świetle Mistrza  
 „Zatem, jeśli ktoś z nas stawia sobie pytanie: <Jak można stać się dobrym 
chrześcijaninem?> - odpowiedź jest prosta: trzeba, aby każdy na swój sposób 
czynił to, co mówi Jezus głosząc błogosławieństwa”. 
Radość i poczucie humoru  
 Święty jest zdolny do życia pełnego radości i poczucia humoru. Nie tracąc 
realizmu, oświeca innych pozytywnym i pełnym nadziei duchem. (…) Istnieją 
chwile trudne, czasy krzyża, ale nic nie może zniszczyć tej nadprzyrodzonej 
radości, która „dostosowuje się i zmienia, a zawsze pozostaje przynajmniej 

jako promyk światła rodzący się z osobistej pewności, że jest się nieskończenie 
kochanym, ponad wszystko”. 
W nieustannej modlitwie  
 „Święty jest osobą o duchu modlitewnym, potrzebującą komunikacji           
z Bogiem. To człowiek, który nie wytrzymuje przytłoczenia w zamkniętej 
immanencji tego świata, a pośród swych wysiłków i dawania siebie innym, 
tęskni za Bogiem, wykracza poza swoje ograniczenia, oddając chwałę Bogu 
oraz poszerza swoje granice w kontemplacji Pana. Nie wierzę w świętość bez 
modlitwy (…)”. 
Rozeznanie  
 „Współczesne życie daje ogromne możliwości działania i rozrywki,             
a świat przedstawia je tak, jakby wszystkie były wartościowe i dobre. Bez 
mądrości rozeznania, łatwo możemy stać się marionetkami, będącymi 
zakładnikami chwilowych tendencji”. 

Ogłoszenia na IV Niedzielę Wielkanocną 
 1. Dziś w naszym kościele gościmy ks. prałata Jacka Koniecznego, 
proboszcza parafii św. Kingi w Krakowie, który głosi kazanie i kwestuje na 
budowę plebanii.  
 2. Jutro uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego 
Patrona Polski. W Gnieźnie zakończenie roku 600-lecia prymasostwa               
w Polsce. Odpust w sąsiedniej parafii z sumą o godzinie 18.00. W środę święto 
św. Marka Ewangelisty. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 18.30 
rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Stanisława, biskupa                 
i męczennika.  
 3. W sobotę, 28 kwietnia o godzinie 10.00 w Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach kard. Angelo Amato, prefekt Kongregacji ds. 
kanonizacyjnych beatyfikuje Służebnicę Bożą, Hannę Chrzanowską. Dziś po 
każdej Mszy św. wcześniej zapisanym rozdajemy ściśle wyliczone wejściówki 
do bazyliki na tę uroczystość. Dla nieobecnych w Łagiewnikach Msza św. 
będzie transmitowana przez Telewizję Polską.  
 4. W imieniu młodych wyjeżdżających do Panamy dziękujemy za kwestę 
z ubiegłej niedzieli na ten cel w wysokości 8760, 72 PLN. Pieniądze 
przekazaliśmy na konto grupy nowohuckiej, której część stanowimy. Po 
dokonaniu wszystkich zbiórek w parafiach, z których wywodzą się młodzi        
i potrąceniu kosztów organizacyjnych przygotowania do wyjazdu zebrane 
pieniądze zostaną rozdzielone pomiędzy młodych. Nasi młodzi dokonali już 
wpłaty 4400 PLN od osoby czerpiąc dofinansowanie ze środków 
zgromadzonych na koncie Panama-Zbiórka. 
 5. W Bożym Młynie w najbliższą środę o godz. 19.15 kolejne, cykliczne 
spotkanie z biblistą Michałem Wilkiem. Zapraszamy. 


