
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 13 maja do 19 maja 2019 

Poniedziałek, 13 maja – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 

Z FATIMY 
7.00 1) + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska); 2) + Stanisława Miziura 

7.30 1) + Maciej Jakubek – int. od rodziny Trzepaków; 2) O Boże bł. i szczęśliwy przebieg 

operacji dla Beaty  

18.30     W intencji krucjaty „Jednej intencji” by Maryja była bardziej znana i miłowana, by Jej 

wezwanie z Fatimy poznał i wypełniał cały świat – int. od Róż Różańcowych 

Wtorek, 14 maja – ŚWIĘTO ŚW. MACIEJA, APOSTOŁA  
7.00 ++ Zofia, Maria i Antonina 

7.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla kleryka Macieja Basia w 

dniu imienin – int. od Parafian 

Środa, 15 maja – WSPOMNIENIE BŁ. ZOFII CZESKIEJ, ZAKONNICY 
7.00 ++ Zofia, Tadeusz Łachwa  

7.30 + Łukasz Bączek w 1. rocz. śm. 

18.30 + Janusz Ziarkowski (Msza św. gregoriańska) 

Czwartek, 16 maja – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA BOBOLI, PREZBITERA I 

MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI  
7.00 1) + Janusz Ziarkowski (Msza św. gregoriańska); 2) + Maciej Jakubek – int. od rodzin 

Panek, Bielizna 

7.30 O Boże bł., opiekę MB Nieustającej Pomocy i zdrowie po operacji dla Marii 

18.30 Nowenna do MB Miłosierdzia: 1) + Ewa Morys w 14. rocz. śm.; 2) O Boże bł. i 

zdrowie dla Zofii z okazji imienin; 3) O zdrowie i siły dla Jerzego  

Piątek, 17 maja  
7.00 1) ++ Józef Piórko w 48. rocz. śm. i Helena żona; 2) + Józef w 10. rocz. śm; 3) + Elż-

bieta – Danuta Sokół – int. od sąsiadek Genowefy i Barbary 

7.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 ++ Rodzice i Teściowie 

Sobota, 18 maja  
7.00 1) + Maciej Jakubek – int. od koleżanek mamy; 2) + Benjamin Miziura 

7.30 1) + Zofia Marchewka w 6. rocz. śm.; 2) + ks. Jacek Moryto 

18.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

5. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 19 maja 
7.30 + Zofia Bębenek 

9.00 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

10.30 I. KOMUNIA ŚWIĘTA 

12.00 ++ Stanisław, Ludwik, Seweryna, Jerzy, Wiktoria 

13.15 + Wanda Mika 

17.00 Dziękcz. za 50. lat życia zakonnego i otrzymane łaski, z prośbą o Boże bł. oraz opiekę 

MB i świętych patronów na dalsze trwanie w Zgromadzeniu Sióstr Albertynek dla s. Felicji 

18.30 ++ Maria i Franciszek Kotwicki w rocz. śm. 

20.00 Za Parafian 
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EWANGELIA NA IV. NIEDZ. WIELKANOCNĄ – NIEDZIELA 

DOBREGO PASTERZA – /J 10, 27-30/ 
 

Jezus powiedział: 

     «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja 

daję im życie wieczne. Nie zginą 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 wy-

rwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy». 

 

REFLEKSJA 

 

Tak jak dziecko rozpoznaje głos mamy, tak my posiadamy w sobie 

zdolność rozpoznawania głosu Jezusa. Chrystus przemawia do mnie w Ewan-

gelii, w Kościele, w moim sercu i umyśle. I pragnie tylko jednego: abym był z 

Nim i abym pozwolił się prowadzić. Lecz Jezus daje mi też wolność, abym 

wybierał. Abym w wolności podjął decyzję, czy chcę tego, co On pragnie. De-

cyzja należy do mnie.  

Chrystus mnie bardzo dobrze zna. Jest jedynym, który może to powie-

dzieć. To Bóg mnie zapragnął przed wiekami, stworzył i nieustannie kocha, 

podtrzymując łaskami. Chcę Go nieustannie poznawać i odpowiadać na głos 

Jego powołania. Realizowanie Jego woli staje się drogą do życia wiecznego. 

 
 



NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

 

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobre-

go Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania.  

Praktykę modlitwy Kościoła w intencji powołań do stanu kapłańskiego i życia 

zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. Od tamtego czasu jedna z niedziel 

okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego Pasterza, poświęcona jest na modli-

twę w intencji powołań. 

Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania. 

Trzeba modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie. Trze-

ba prosić, aby nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać życie za 

owce. Niemniej jednak nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani do bycia 

pasterzami. O kapłanach, o zakonnikach. Oni już odpowiedzieli na Boże wezwanie i 

kroczą za Jezusem – Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus – oddają życie. Każdego dnia 

w zaciszu plebanii lub klasztoru ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, walkę 

duchową, za ciebie. Kroczą za Dobrym Pasterzem i oddają życie za owce. 

Św. Grzegorz Wielki przypomina o tym w kazaniu komentującym przypo-

wieść o robotnikach winnicy: Popatrzcie, najmilsi bracia, jak żyjecie, i sprawdźcie, 

czy już jesteście robotnikami Pana. Niech każdy oceni to, co czyni i osądzi, czy pracuje 

w winnicy Pańskiej (Jan Paweł II, adhortacja apostolska Christifideles laici, 2). Nato-

miast Ojciec Święty Paweł VI doda: Człowiek naszych czasów chętniej słucha świad-

ków, aniżeli nauczycieli; a jeśli słucha nauczycieli, to dlatego, że są świadkami (adhor-

tacja apostolska Evangelii nuntiandi, 41). Zakłada to wielką troskę o formację kapłań-

ską każdego, kto został włączony w misję Chrystusa, Najwyższego Kapłana. 

Powołanie zawsze jest dane w Kościele i za pośrednictwem Kościoła. Jak Jan 

Paweł II napisał w adhortacji Pastores dabo Vobis: Kościół rozpoznaje i uznaje powo-

łanie. Stąd też Kościół stawia powołanym warunki i wymagania potrzebne do jego 

realizacji. Czasem klerycy mają z tym kłopoty, ponieważ noszą w sobie własną wizję 

powołania, trzeba więc niekiedy naprowadzić ich na wizję eklezjalną, Chrystusową. 

Jest to wielki dar i zarazem wielkie zadanie, jako że powołanie odkryte i przyjęte staje 

się wielkim zadaniem do wypełnienia. 

Jest wolą Kościoła, aby na drodze odczytywania powołania do kapłaństwa 

każdy z kandydatów przeszedł właściwy dla siebie okres formacji ludzkiej, duchowej, 

intelektualnej i duszpasterskiej. 

Warto podkreślić, że Tydzień Modlitw o Powołania obejmuje nie tylko powo-

łania do kapłaństwa, ale i życia konsekrowanego. Sama modlitwa o powołania także 

nie ogranicza się do tego jednego tygodnia w ciągu roku. 

  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV. NIEDZ. WIELKANOCNĄ 

1. Dziś niedziela Dobrego Pasterza, czyli Światowy Dzień Modlitw o Po-

wołania, rozpoczynający kwartalne dni modlitw w tej intencji. Dziś w Krakowie 

procesja św. Stanisława Biskupa i Męczennika z Wawelu na Skałkę. 

 Jutro wspomnienie NMP z Fatimy, we wtorek święto św. Macieja Aposto-

ła, w czwartek święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, głównego 

Patrona Polski.  

2. Cieszymy się pierwszym rokiem kształtowania pobożności euchary-

stycznej dzieci klas IV SP i liczymy na to, że owa pobożność w kolejnych latach 

ich życia będzie sie umacniać. Zawsze zapraszamy dzieci i ich rodziny do spowie-

dzi i komunii św. pierwszopiątkowej.  

 Odbyło się pierwsze spotkanie Duszpasterskiej Rady Parafialnej pierwszej 

kadencji. Protokół ze spotkania rady można prześledzić na stronie internetowej 

parafii.  

3. W najbliższą sobotę 46 dzieci z klas III SP przystąpi do pierwszej spo-

wiedzi św. w Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. W najbliższą niedzielę w czasie 

Mszy św. o 10.30 w kościele górnym dzieci przyjmą po raz pierwszy Komunię św. 

Również w niedzielę o godzinie 18.00 będą uczestniczyć w  nabożeństwie majo-

wym w Kaplicy MB Miłosierdzia podczas którego odnowią przyrzeczenia 

chrzcielne i otrzymają pamiątkowe obrazki. W tygodniu poprzedzającym uroczy-

stości dzieci i ich rodziny zapraszamy na nabożeństwa majowe o 18.00 a wszyst-

kich wiernych prosimy o modlitwę w ich intencji.   

4. W trzeci czwartek maja o 18.00 nabożeństwo majowe i modlitwa za 

wstawiennictwem św. Jana Pawła II z okazji 99. rocznicy urodzin św. Jana Pawła 

II, która przypada w sobotę, oraz możliwość oddania czci relikwiom Świętego. O 

18.30 Msza św. w intencjach powierzanych wstawiennictwu MB Miłosierdzia w 

comiesięcznej modlitwie. Po niej nabożeństwo nowennowe.  

 5. Kancelaria parafialna urzęduje w bieżącym tygodniu wyjątkowo w po-

niedziałek od 19.30 do 20.30 i w czwartek od 19.30 do 21.00. W sobotę ze wzglę-

du na spowiedź dzieci komunijnych kancelaria nieczynna. Przepraszamy za utrud-

nienia. Spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek o 20.30. Spotkanie pielgrzymów 

wyjeżdżających na pielgrzymkę Do Pereł Bałkańskich we wrześniu br. w czwartek 

o godzinie 17.00 w sali nr 6.  

6. Gratulujemy lektorom z naszej parafii, którzy zajęli pierwsze miejsce 

indywidualnie i drużynowo w turnieju szachowym Służby Liturgicznej Archidie-

cezji Krakowskiej, który odbył się pod koniec kwietnia w Opactwie Tynieckim.  

7. Dziękujemy organizatorom EDK za ofiarę na potrzeby naszej parafii w 

wysokości 150 PLN i dzieciakom, w tym Gabrysi i Krzysiowi za ofiarę ze skar-

bonki wielkopostnej dla seniorów w łącznej kwocie 133, 17 PLN.  

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w parafii bł. Anieli Salawy śp. ks. 

Jana Kowalika, misjonarza, budowniczego tego kościoła i kościoła w Zakopanem 

Olczy. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...  


