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Słowo Boże
1 czytanie (Wj 3, 1-8a. 13-15)
Gdy Mojżesz pasł owce swego teścia imieniem
Jetro, kapłana Madianitów, zaprowadził owce w
głąb pustyni i doszedł do Góry Bożej Horeb. Wtedy
ukazał mu się Anioł Pański w płomieniu ognia, ze
środka krzewu. Mojżesz widział, jak krzew płonął
ogniem, a nie spłonął od niego. Wtedy Mojżesz
powiedział do siebie: "Podejdę, żeby się przyjrzeć
temu niezwykłemu zjawisku. Dlaczego krzew się
nie spala?" Gdy zaś Pan ujrzał, że podchodzi, by się
przyjrzeć, zawołał Bóg do niego ze środka krzewu:
"Mojżeszu, Mojżeszu!" On zaś odpowiedział: "Oto
jestem". Rzekł mu Bóg: "Nie zbliżaj się tu! Zdejmij
sandały z nóg, gdyż miejsce, na którym stoisz, jest
ziemią świętą". Powiedział jeszcze Pan: "Jestem
Bogiem ojca twego, Bogiem Abrahama, Bogiem
Izaaka i Bogiem Jakuba". Mojżesz zasłonił twarz,
bał się bowiem zwrócić oczy na Boga. Pan mówił:
"Dosyć napatrzyłem się na udrękę ludu mego w
Egipcie i nasłuchałem się narzekań jego na
ciemięzców, znam więc jego uciemiężenie.
Zstąpiłem, aby go wyrwać z rąk Egiptu i
wyprowadzić z tej ziemi do ziemi żyznej i
przestronnej, do ziemi, która opływa w mleko i
miód". Mojżesz zaś rzekł Bogu: "Oto pójdę do
Izraelitów i powiem im: Bóg ojców naszych posłał
mnie do was. Lecz gdy oni mnie zapytają, jakie jest

Jego imię, cóż im mam powiedzieć?" Odpowiedział
Bóg Mojżeszowi: "Jestem, który jestem". I dodał:
"Tak powiesz synom Izraela: Jestem posłał mnie do
was". Mówił dalej Bóg do Mojżesza: "Tak powiesz
Izraelitom: Pan, Bóg ojców waszych, Bóg
Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do
was. To jest imię moje na wieki i to jest moje
zawołanie na najdalsze pokolenia".
2 czytanie (1 Kor 10, 1-6. 10-12)
Nie chciałbym, bracia, byście nie wiedzieli, że nasi
ojcowie wszyscy co prawda zostawali pod
obłokiem, wszyscy przeszli przez morze i wszyscy
byli ochrzczeni w imię Mojżesza, w obłoku i w
morzu; wszyscy też spożywali ten sam pokarm
duchowy i pili ten sam duchowy napój. Pili zaś z
towarzyszącej im duchowej skały, a skałą był
Chrystus. Lecz w większości z nich nie upodobał
sobie Bóg; polegli bowiem na pustyni. Stało się zaś
to wszystko, by mogło posłużyć za przykład dla
nas, abyśmy nie byli skłonni do złego, tak jak oni
zła pragnęli. Nie szemrajcie, jak niektórzy z nich
szemrali – i zostali wytraceni przez dokonującego
zagłady. A wszystko to przydarzało się im jako
zapowiedź rzeczy przyszłych, spisane zaś zostało
ku pouczeniu nas, których dosięga kres czasów.
Niech przeto ten, komu się zdaje, że stoi, baczy,
aby nie upadł.

Ewangelia (Łk 13, 1-9)
W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z
krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział:"Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż
inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie,
wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i
zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam;
lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie". I opowiedział im następującą przypowieść:
"Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec; przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie
znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a
nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na
ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości
możesz go wyciąć”..
Muszę sobie zdać sprawę z tego, że kiedy pytam o sens cierpienia bardzo łatwo mogę być opanowany
pokusą, że nawrócenia potrzebują tylko inni, ale nie ja. Dlatego dzisiejsza Ewangelia tak mocno podkreśla
Jezusowe słowa o konieczności nawrócenia. Te słowa są przede wszystkim skierowane do mnie.

Niebezpieczeństwo dotyka mnie wtedy, kiedy jestem zbyt pewny siebie. Bowiem takie zadowolenie ze swojej
postawy jest już bardzo bliskie przestrzeni, w której zazwyczaj traci się wiarę. Nic raz na zawsze nie
zabezpiecza człowieka przed sprzeniewierzeniem się Ewangelii. Kiedy słyszę modne dziś powiedzenie:
„przecież inni też tak żyją” – mogę łatwo przyzwyczaić się i uwierzyć, że ja też mogę w ten sposób
usprawiedliwić swoje własne niewierności? A może nawet jeszcze bardziej niż inni czuć się
uprzywilejowanym, aby liczyć na pewien rabat, ulgę? Dlatego modlę się, aby nie być głuchym i niemym.
Bo głos Pana rozlega się i jest wyraźny: „Nawróćcie się”. A Pan daje łaskę nie tylko tym, którzy o nią
proszą, ale i tym, za których inni się modlą. (ks. Marian Łękawa)

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
„W Jego ranach jest nasze zdrowie … Iz53,5”

REKOLEKCYJNE POPROWADZI KS. PROF. ROMAN BOGACZ

CZWARTEK GODZ. 18.00 – SAKRAMENT BIERZMOWANIA KS. BP JAN SZKODOŃ

Zapraszamy na wyjazd na Spotkanie Młodych na Lednicy – 1 czerwca
Zapisy w zakrystii lub u ks. Wojciecha - do Wielkanocy
"Gdy dochodzi do konfrontacji polityki z zasadami
moralnymi, które nie mogą być uchylone, nie
dopuszczają wyjątków ani żadnych kompromisów,
zadanie katolików staje się szczególnie ważne i
odpowiedzialne. W obliczu tych fundamentalnych
i niezbywalnych nakazów etycznych wierzący
muszą zdawać sobie sprawę, że w grę wchodzi
sama istota ładu moralnego, od którego zależy
integralne dobro ludzkiej osoby. Odnosi się to na
przykład do ustaw dotyczących aborcji i eutanazji
(tej ostatniej nie należy mylić z wyrzeczeniem się
"uporczywej terapii», dopuszczalnym także z
moralnego punktu widzenia); ustawy te muszą

mianowicie chronić podstawowe prawo do życia
od chwili poczęcia aż po jego naturalny kres. W
myśl tej samej zasady należy przypominać o
obowiązku poszanowania i ochrony praw
ludzkiego embrionu. Podobnie też, w obliczu
współczesnego
prawodawstwa
dotyczącego
rozwodów, trzeba zabiegać o ochronę i
uświadamianie wartości rodziny - opartej na
monogamicznym małżeństwie osób przeciwnej
płci - której jedność i trwałość winna być
zabezpieczona; niedopuszczalne są jakiekolwiek
próby prawnego zrównania z rodziną innych form
współżycia ani też prawnego uznania owych form.

Również zagwarantowanie rodzicom swobody w
(Kard. Joseph Ratzinger - Ojciec Święty Benedykt XVI, Nota
doktrynalna o niektórych aspektach działalności i postępowania
wychowywaniu swoich dzieci jest niezbywalnym
katolików w życiu politycznym, 2002)
prawem,
uznawanym
zresztą
przez
międzynarodowe deklaracje praw człowieka".
Jan Paweł II
 Posługa ewangelizacyjna rodziców chrześcijańskich jest swoista i nie do zastąpienia: nabiera ona cech
typowych dla życia rodzinnego, na które winny się składać miłość, prostota, konkretne i codzienne
świadectwo.
 Odbieranie ludzkiego życia wskazuje zawsze na to, że człowiek zwątpił w wartość swego istnienia. Że
zniszczył w sobie, w swojej świadomości, w sumieniu i woli tę wartość pierwszą i podstawową.
Konkurs na najwyższą PALMĘ WIELKANOCNĄ
XIV PARAFIALNY KONKURS PALM WIELKANOCNYCH W DZIELNICY VI
Odbędzie się dnia 14 kwietnia 2019r.
Zgłaszanie palm do konkursu
w godz. 9.55 – 10.30 na parkingu przed kościołem MBNP w Mydlnikach
Ogłoszenie konkursu i rozdanie nagród po mszy świętej z udziałem dzieci o godz. 10.30
Ogólne warunki konkursu:
Palmy biorące udział w konkursie powinny być wykonane z zastosowaniem materiałów i
tworzyw naturalnych oraz tradycyjnych form zdobniczych. Wysokość palmy będzie
mierzona od miejsca rozpoczęcia zdobienia.
Zapraszamy do udziału!
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Wielkiego Postu
♦ Odpowiadając za wezwanie Chrystusa: „Nawracajcie się, bliskie jest królestwo niebieskie”, w przyszłą
niedzielę rozpoczniemy parafialne rekolekcje wielkopostne. Szczegółowy plan nauk i nabożeństw
rekolekcyjnych wywieszony jest w gablocie oraz na stronie internatowej i gazetce. Temat tegorocznych
rekolekcji brzmi „W Jego ranach jest nasze zdrowie”. Nauki wygłosi dla nas ks. prof. Roman Bogacz.
♦ W poniedziałek 25 marca przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego i ogłoszony w Kościele Dzień
Świętości Życia i Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zachęcamy wszystkich wiernych do
obrony życia poczętego poprzez duchową adopcję. Uroczyste podjęcie dzieła modlitwy za nienarodzonych
odbędzie się podczas Mszy Świętej o godz. 7.00, 9.00 i 18.00.
♦ We wtorek po Mszy wieczornej wspólny różaniec. W środę Msza Święta z Nowenną do Matki Bożej
Niestającej Pomocy o godz. 18.00. Po nowennie spotkanie Rady Parafialnej na plebani.
♦ Mężczyźni Świętego Józefa zapraszają na spotkanie w piątek 29.03 o godz. 19.15 do salki za chórem.
Tematem spotkania będzie „Gniew mężczyzny”.
♦ Zapraszamy do udziału w wielkopostnych nabożeństwach: Drogi krzyżowej w piątki o godz. 17.15
i 20.00 i w niedzielę o 16.00 oraz Gorzkich żali w niedzielę o godz. 17.00.
♦ Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, która pomoże nam owocnie przeżywać czas Wielkiego Postu.
♦ W parafii Św. Jana Kantego na Widoku rozpoczęły się zapisy uczestników tegorocznej Ekstremalnej
Drogi Krzyżowej. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
♦ Z listu skierowanego przez Arcybiskupa Marka Jedraszewskiego do proboszczów: „Przez ostanie trzy
lata w kilku kościołach Krakowa była organizowana tzw. „Doba dla Pana", w czasie której trwała
adoracja Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, a wierni mogli przystępować do
Sakramentu Pokuty. W tym roku pragnę, aby ten szczególny czas kontemplowania Bożego miłosierdzia był
zorganizowany - na miarę możliwości - w każdej parafii w piątek wieczorem (29 marca) przed IV niedzielą
Wielkiego Postu”. W odpowiedzi na te słowa zapraszamy w piątek na godz. 18.00 na Mszę św.
z koronką do Bożego Miłosierdzia. Po Mszy osobista adoracja Krzyża. O godz. 20.00 Droga krzyżowa z
udziałem kandydatów do bierzmowania a po nabożeństwie do 22.00 Adoracja Najśw. Sakramentu
i możliwość skorzystania ze spowiedzi.

♦ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności śp. Stanisława Babiarza. Wieczny odpoczynek…
Jubilatom i solenizantom nadchodzących dni życzymy błogosławionych owoców wielkopostnej
przemiany i wszelkich potrzebnych łask.

INTENCJE MSZALNE 24. – 31. 03. 2019r.

III Niedziela
Wielkiego Postu
24.03.

Poniedziałek –
25.03.

Wtorek – 26.03.

Środa – 27.03.

Czwartek – 28.03.

Piątek – 29.03.

Sobota – 30.03.

IV Niedziela
Wielkiego Postu
31.03.
Początek rekolekcji

7.30

+ Władysław POMSTA w 8 r. śmierci

9.00

+ Anna, Karolina, Józef GÓRECCY, Helena PAZDALSKA

10.30

+ Adam ADAMSKI (gr.11)

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Aleksander WĄS

7.00

+ Marek

9.00
18.00

+ Adam ADAMSKI (gr.12)

7.00

+ Edward

18.00

+ Adam ADAMSKI (gr.13)

7.00

+ Adam ADAMSKI (gr.14)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

7.00

+ Adam ADAMSKI (gr.15)

18.00

Rez.

7.00

+ Władysława (f) SOWA i Karol SOWA

18.00

+ Adam ADAMSKI (gr.16)

7.00

+ Zbigniew BUŁA, Emilia i Józef CELARSCY i syn Marian

18.00

+ Adam ADAMSKI (gr.17)

7.30

+ Adam ADAMSKI (gr.18)

9.00

O bł. Boże dla misjonarzy oraz dla całej Róży Misyjnej bł. Jana
Beyzyma
i życie wieczne dla zmarłych z tej róży

10.30

+ Szymon KĘDZIORA

12.00

Za Parafian. O dobre owoce rekolekcji parafialnych.

18.00

+ Maria SIKORA

Droga krzyżowa w piątek godz. 17.15 i 20.00 oraz w niedzielę godz. 16.00.
Gorzkie żale w niedziele godz. 17.00
Parafia Rzymskokatolicka – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Hemara 1, 30-198 Kraków – Mydlniki, tel. (12) 626 04 53, tel. kom. 729 491 093;
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Msze Św. w niedzielę i święta 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.00; Msze Św. w dni powszednie: 7.00 i 18.00.
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