
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 26 kwietnia do 2 maja 2021 

Poniedziałek, 26 kwietnia 
7.00 1) Dziękczynna o bł. Boże, opiekę MB i Archanioła Gabriela dla Macieja w 28. rocz. 

ur.; 2) ++ Aniela i Jan Borowiczowie; 3) + Zbigniew Grześkow 

7.30 1) + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska; 2) O powrót do zdrowia i łaskę moc-

nej wiary Mariusza 

18.30 ++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Anna, Marcin, Kazimierz, Leokadia, Michał  

Wtorek, 27 kwietnia  
7.00 + Zbigniew Grześkow 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30  + Edward Olech – int. od wnuka, Rafała 

Środa, 28 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. LUDWIKA MARII GRIGNION DE 

MONTFORT, PREZBITERA ALBO BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ 

7.00 + Zbigniew Grześkow 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 + Władysław Grajny w 1. rocz. śm. 

Czwartek, 29 kwietnia – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY, DZIEWICY 

I DOKTORA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY  
7.00  1) + Wiesława Kowalczyk – int. od rodziny Musiał Czalow; 2) + Jan Długosz – int. od 

Przyjaciół córki, Katarzyny 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 + Wanda Górecka 

Piątek, 30 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA 

7.00 1) + Alicja Kucharczyk – int. od rodziny Wojtaszek; 2) + Jan Długosz – int. od rodzi-

ny Adamskich; 3) + Jan Wicher 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 ++ Feliksa w 2. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny  

Sobota, 1 maja – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA 

7.00 1) ++ Cecylia i Tadeusz Kozera – Msza Święta gregoriańska; 2) + Jan Długosz – int. 

od rodziny Suchanów  

7.30 1) Wynagradzająca Najświętszemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa; 2) + Maria 

Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 ++ Za Zm. cierpiących w czyśćcu 

V. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 2 maja – WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZE-

GO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 
7.30 O bł. Boże i opiekę NMP Królowej Polski dla Róży VII., a dla ++ Zm. o radość nieba 

9.00 ++ Cecylia i Tadeusz Kozera – Msza Święta gregoriańska  

10.30 + Helena Dyduła w 25. rocz. śm. 

12.00 Dziękczynna o zdrowie i bł. Boże oraz opiekę MB dla Zofii Mikuty w 86. rocz. ur. 

13.15 Za Parafian 

17.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie w 18. rocz. ur. dla Grzegorza Kopacza i dla całej Rodziny 

18.30 + Zofia Filek – int. od Anny Moskała i rodziny Gaczow 

20.00 + Edward Olech – int. od wnuka, Adama 
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EWANGELIA NA IV. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ, 

DOBREGO PASTERZA 

/J 10, 11-18/  

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje ży-

cie 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, po-

dobnie 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 odzy-

skać. 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». 

 

REFLEKSJA 

Jezus oddał swoje życie dla naszego zbawienia, ponieważ tego pragnął. 

W pełni zjednoczony z Ojcem, roztoczył opiekę nad człowiekiem, by popro-

wadzić go do życia wiecznego, jak pasterz prowadzi owce do owczarni, strze-

gąc je przed wilkiem. Bóg oczekuje współpracy w dziele zbawienia wyłącznie 

z miłości do Niego i do sióstr oraz braci, a nie z przymusu. Służba Bogu w peł-

nej wolności przynosi prawdziwe, dobre owoce. Jeżeli cokolwiek tracimy, z 

pewnością odzyskamy to zwielokrotnione. 



ZMARTWYCHWSTANIE – 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE, CZ. III 

Arcykapłani obawiali się, żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie 

wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: powstał z martwych. I będzie ostatnie oszustwo 

gorsze niż pierwsze (Mt 27, 64). 

Zmartwychwstając, Jezus nie wrócił do ziemskiego życia, tak jak to miało 

miejsce w przypadku wskrzeszenia Łazarza, młodzieńca z Nain lub córki Jaira, którzy 

musieli później ponownie umrzeć. Zmartwychwstanie Chrystusa jest przejściem Jego 

człowieczeństwa (z duszą i ciałem) ze śmierci do pełnego uczestniczenia w tajemnicy 

życia Trójcy Świętej. Jest to wspólne dzieło Ojca, Syna i Ducha Świętego, które obja-

wia moc Boga w Trójcy Jedynego (por. 2 Kor 13, 4; Kol 2, 12; Flp 3, 10; Rz 6 ,4). 

Zmartwychwstanie Chrystusa potwierdza to wszystko, czego On nauczał i co 

czynił w czasie swego ziemskiego życia, a przede wszystkim jest niezbitym dowodem 

na to, że Jezus jest prawdziwym Bogiem. Sanhedryn skazał Jezusa na śmierć z powo-

du bluźnierstwa, gdyż jako człowiek uważał On siebie za Boga. Zmartwychwstanie 

potwierdziło, że Jezus jest rzeczywiście Bogiem i że słusznie przypisał sobie imię 

Boga: «zanim Abraham stał się, JA JESTEM» (J 8, 58). 

„JA JESTEM”, czyli prawdziwy Bóg i równocześnie prawdziwy człowiek, w 

którym mieszka cała Pełnia: Bóstwo, na sposób ciała (Kol 2,9). 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest faktem, który przekracza historię, bo zmar-

twychwstały Jezus jest obecny i działa w sakramentach Kościoła, a szczególnie w 

sakramentach pokuty i Eucharystii. 

Jeżeli podczas spowiedzi szczerze wyznajemy Jezusowi swoje grzechy i z 

czystym sercem przyjmujemy Go w Komunii Św., otrzymujemy wówczas „lekarstwo 

na nieśmiertelność, antidotum na śmierć”, gwarancję naszego zmartwychwstania. 

Kto się karmi Chrystusem w Eucharystii – pisze św. Jan Paweł II – nie potrze-

buje wyczekiwać zaświatów, żeby otrzymać życie wieczne: posiada je już na ziemi, 

jako przedsmak przyszłej pełni, która obejmie człowieka do końca (Ecclesia de Eucha-

ristia, 18). 

Ogłoszenia Duszpasterskie na IV. Niedzielę Wielkanocną  

1. Dziś Niedziela Dobrego Pasterza. Gościmy diakona Wojciecha i kleryka Micha-

ła, alumnów WSD w Krakowie. Dziękujemy z nimi za dar powołania i modlimy 

się o nowe powołania kapłańskie i zakonne zwłaszcza z naszej parafii.  

 Dla zainteresowanych szczegóły rekrutacji do seminarium na stronie inter-

netowej parafii.  

 Dziś też dzień imienin Metropolity Krakowskiego, arcybiskupa Marka 

Jędraszewskiego. Polecamy Go modlitwie wszystkich Diecezjan.  

 2. W czwartek święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościo-

ła, patronki Europy i Sióstr Misjonarek Szkoły, naszych Parafianek z ulicy Ma-

chaya. W czwartek też rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Stanisła-

wa, biskupa i męczennika, którą będziemy odprawiać w czasie wieczornej adoracji 

Najświętszego Sakramentu lub majówki. W sobotę wspomnienie św. Józefa, rze-

mieślnika, kolejna okazja do zyskania odpustu w nadzwyczajnym roku poświęco-

nym czci Oblubieńca NMP.  

 3. W piątek, 30 kwietnia rozpoczynamy odprawianie nabożeństw majo-

wych pierwszą majówką z procesją. Nabożeństwo z litanią loretańską do NMP i z 

czytanką codziennie w maju o godzinie 18.00. To okazja do codziennnej modlitwy 

za Ojca Świętego Franciszka, za Kościół w Polsce, za Ojczyznę, o powołania ka-

płańskie i zakonne, za rodziny i o dobre urodzaje. O 17.45 w piątek przed wej-

ściem do kościoła waltornista i puzonista zagrają krótki koncert-apel maryjny, jako 

maleńkie signum powrotu do normalności w liturgii po zamrożeniu covidowym.  

 Zapraszamy na nabożeństwa majowe szczególnie rodziny przygotowują-

cych sie do pierwszej spowiedzi i komunii św. oraz do bierzmowania.  

 4. W pierwszą sobotę maja od godziny 9.30 zaopatrzymy sakramentami 

świętymi chętnych chorych.  

 5. Przed najbliższą niedzielą zachęcamy wszystkie Polki i wszystkich Po-

laków do dumnego wywieszenia flagi narodowej.   

 6. Zapraszamy też na rekolekcje wielkanocne Czy miłujesz mnie bardziej 

aniżeli Ci? wieczorami od dzisiaj do środy włącznie. Szczegóły na stronie interne-

towej parafii.  

 7. W kwietniu opłaciliśmy transzę opłat zewnętrznych za pierwszy kwartał 

2021 na Kurię, UPJP2 i Seminarium, którą określono według wskaźników sprzed 

pandemii czyli w wysokości 7155 PLN. Nadto próbujemy się uporać z opłatą na 

budownictwo sakralne. W bieżącym roku zrezygnowano z wizyt proboszczów 

budujących kościoły i ustalono odpłatność parafii na ten cel w skali roku w wyso-

kości 6500 PLN. (pierwsza kwartalna rata w wysokości 1750 PLN) Tak więc na 

opłaty zewnętrzne za I kwartał wydaliśmy łącznie 8905 PLN.  

 Obserwujemy ofertę ofiaromatów, ale wydaje się, że prowizje za operacje 

bankowe oraz koszty zakupu i utrzymania tych urządzeń są jeszcze zbyt wysokie. 

Dziękujemy tym bardziej wszystkim ofiarodawcom wspierającym fundusz para-

fialny ofiarami gotówkowymi na tacę i przelewami na konto parafii, którzy dzięki 

swej szczodrości i pomimo frekwencji wiernych sięgającej połowy zwyczajnego 

stanu pozwalają nam realizować bieżące i okresowe zobowiązania płatnicze parafii 

w pełnym wymiarze. 

 W najbliższą, pierwszą niedzielę maja zbierzemy ofiarę potrzeby inwesty-

cyjne parafii.  

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Michalinę Teichman, śp. Stanisławę 

Front-Maak i śp. Stanisława Sargę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 
 


