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Słowo Boże
1czytanie (2 Krn 36,14-16.19-23)
panowania, tak iż obwieścił on również na piśmie w
Wszyscy naczelnicy Judy, kapłani i lud mnożyli całym państwie swoim, co następuje: „Tak mówi
nieprawości, naśladując wszelkie obrzydliwości Cyrus, król perski: Wszystkie państwa ziemi dał mi
narodów pogańskich i bezczeszcząc świątynię, Pan, Bóg niebios. I On mi rozkazał zbudować Mu
którą Pan poświęcił w Jerozolimie. Bóg ich ojców, dom w Jerozolimie, w Judzie. Jeśli z całego ludu
Pan, bez wytchnienia wysyłał do nich swoich Jego jest między wami jeszcze ktoś, to niech Bóg
posłańców, albowiem litował się nad swym ludem i jego będzie z nim; a niech idzie!”.
nad swym mieszkaniem. Oni jednak szydzili z
Bożych wysłanników, lekceważyli ich słowa i 2czytanie (Ef 2,4-10)
wyśmiewali się z Jego proroków, aż wzmógł się Bracia: Bóg będąc bogaty w miłosierdzie, przez
gniew Pana na Jego naród do tego stopnia, iż nie wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas,
było ocalenia. Spalili też Chaldejczycy świątynię umarłych na skutek występków, razem z
Bożą i zburzyli mury Jerozolimy, wszystkie jej Chrystusem przywrócił do życia. Łaską bowiem
pałace spalili ogniem i wzięli się do zniszczenia jesteście zbawieni Razem też wskrzesił nas i razem
wszystkich kosztownych sprzętów. Ocalałą spod posadził na wyżynach niebieskich, w Chrystusie
miecza resztę król uprowadził do Babilonu i stali się Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przemożne
niewolnikami jego i jego synów aż do nadejścia bogactwa Jego łaski wykazać na przykładzie
panowania perskiego. I tak się spełniło słowo Pana dobroci względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską
wypowiedziane przez usta Jeremiasza: "Dokąd kraj bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to
nie wywiąże się ze swych szabatów, będzie leżał pochodzi nie od was, lecz jest to dar Boga: nie z
odłogiem przez cały czas swego zniszczenia, to jest uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy
przez siedemdziesiąt lat". Aby się spełniło słowo bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie
Pana z ust Jeremiasza, pobudził Pan ducha Cyrusa, Jezusie dla dobrych czynów, które Bóg z góry
króla perskiego, w pierwszym roku jego przygotował, abyśmy je pełnili.
Ewangelia (J 3,14-21)
Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono
Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat,
że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.
Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo
nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz
ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się
dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków.
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w
Bogu”.
Syn Człowieczy zstąpił z nieba: dzisiejsza Ewangelia przypomina nam to stwierdzenie Pana Jezusa,
opowiadając nam zakończenie Jego spotkania z Nikodemem. Chrystus porównuje krzyż z palem, na którym
Mojżesz wywyższył miedzianego węża na pustyni, jako znak zbawienia (por. Lb 21, 4-9, rozumiany jako
znak miłosierdzia przez Mdr 16,7). Jezus Chrystus zostanie wywyższony na Krzyżu. Ukazuje Nikodemowi
centrum tajemnicy zbawienia. Pan rozgłasza zbawczy charakter wcielenia: ten kto wierzy w Niego, jest
zbawiony, wejdzie do Nieba, do życia wiecznego, „przez wiarę” (Ef 2,8). Odrzucenie wiary w Chrystusa

oznacza odrzucenie zbawienia. Nikodem przyszedł zobaczyć się z Jezusem „nocą” (J 3,2): nie należał
jeszcze do światła. Światło, pierwszy dar Stwórcy, jest źródłem, warunkiem i symbolem całego życia;
oznacza także zbawienie i radość. Aż do dzisiaj żaden naukowiec nie potrafił powiedzieć czym dokładnie
jest światło. Ale chrześcijanin wie kim jest. Chrystus jest Światłem (J 8,12; 1 J 1,6), ukazuje się w tym, kto
„spełnia wymagania prawdy” i „zbliża się do światła” (J 3, 21). Działać zgodnie z sumieniem, odróżnić
zło od dobra, to działać zgodnie z wiarą i otworzyć się na tego, który przyszedł „by świat został przez
Niego zbawiony” (J 3, 17). Antyfona na wejście, pochodząca z księgi proroka Izajasza, porównuje Boga
pocieszającego mu bliskich z matką, która karmi swoje dzieci (por. Iz 66, 11). W Eucharystii, Duch Święty
daje nam miłość, aby się dzielić radością bycia kochanymi. Uśmiechnięcie się będąc zmęczonym, starzenie
się z poczuciem humoru, unikanie skupiania wielu rozmów na rzeczach smutnych, cieszenie się dobrymi
rzeczami każdej chwili, nie narzekanie, kiedy dziecko budzi wszystkich swoim płaczem w nocy, cieszenie
się towarzystwem bliskich i przeżywanie własnego życia jako „czasu spotkania”: radość jest sposobem
kochania innych w Bogu. (opusdei.org)

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
Postęp naukowo-techniczny, który człowiek
współczesny ciągle rozwija poprzez swoje
panowanie nad naturą, nie tylko budzi nadzieję
stworzenia nowej i lepszej ludzkości, ale także
coraz głębszy niepokój o przyszłość. Niektórzy
pytają, czy warto żyć, czy też nie byłoby lepiej w
ogóle się nie narodzić; wątpią, czy godzi się
powoływać innych do życia, skoro być może będą
oni złorzeczyć, że wypadło im istnieć w okrutnym
świecie, którego grozy nie można nawet
przewidzieć. Inni mniemają, że jedynie do nich
należą korzyści płynące z techniki, wykluczając
pozostałych ludzi, którym narzucają środki
antykoncepcyjne albo jeszcze gorsze metody.
Jeszcze
inni,
zniewoleni
mentalnością
konsumpcyjną i pochłonięci całkowicie staraniem
o ciągłe zwiększanie dóbr materialnych, dochodzą
w końcu do tego, że już nie rozumieją duchowego
bogactwa nowego życia ludzkiego i odrzucają je.
Ostateczna racja takiej mentalności, to brak Boga
w sercach ludzi, Boga, którego miłość jedynie jest
silniejsza od wszelkich możliwych obaw świata, i
tylko ona może je przezwyciężyć. Jak wynika z
wielu aktualnych kwestii, rodzi się w ten sposób
jakaś mentalność przeciwna życiu (anti-life
mentality): wystarczy na przykład pomyśleć o
pewnego
rodzaju
panicznym
strachu,

wywodzącym się ze studiów ekologów i
futurologów
nad
demografią;
niekiedy
wyolbrzymiają oni niebezpieczeństwo przyrostu
demograficznego dla jakości życia. Kościół
jednakże mocno wierzy, że życie ludzkie, nawet
gdy słabe i cierpiące, jest zawsze wspaniałym
darem Bożej dobroci. Przeciw pesymizmowi i
egoizmowi, zaciemniającym świat, Kościół
opowiada się za życiem: w każdym życiu ludzkim
umie odkryć wspaniałość owego „Tak”, owego,
„Amen”, którym jest sam Chrystus. Owemu
„Nie”, które zalewa i gnębi świat, przeciwstawia
to żyjące „Tak”, broniąc w ten sposób człowieka i
świat przed tymi, którzy czyhają na życie i zadają
mu śmierć. Kościół jest powołany do tego, aby
wszystkim ukazać na nowo, z coraz większym
przekonaniem, swoją wolę rozwijania wszelkimi
środkami życia ludzkiego i bronienia go przeciw
jakimkolwiek zasadzkom, niezależnie od stanu i
stadium rozwoju, w którym się ono znajduje.
Dlatego Kościół potępia, jako ciężką obrazę
godności ludzkiej i sprawiedliwości, wszystkie te
poczynania rządów czy innych organów władzy,
które zmierzają do ograniczania w jakikolwiek
sposób wolności małżonków w podejmowaniu
decyzji co do potomstwa.

Św. Józef (w liście papieża Franciszka)
„Ojciec czuły” - Papież Franciszek podkreśla, że „Jezus widział w Józefie czułość Boga”, którego
„miłosierdzie ogarnia wszystkie Jego dzieła”. Zauważa, że historia zbawienia wypełnia się „poprzez
nasze słabości”. „Zbyt często myślimy, że Bóg polega tylko na tym, co w nas dobre i zwycięskie,
podczas gdy w istocie większość Jego planów jest realizowana poprzez nasze słabości i pomimo nich”
– przekonuje Franciszek i dodaje, że skoro „taka jest perspektywa ekonomii zbawienia, to musimy
nauczyć się akceptować naszą słabość z głęboką czułością”.

nawrócenia jest modlitwa wewnętrzna: na niej dokonuje się spotkanie między wybaczającym,
kochającym Mistrzem i milczącym grzesznikiem, który uświadamia sobie, jak daleko jest od
Mała
szczęścia i światła. Całe życie człowieka ma mechanikę nawrócenia, nieustannego
Szkoła powracania do konfesjonału. Jezus ma w tym swój plan jak w przypadku Nikodema, z
Modlitwy którym cierpliwie rozmawiał i pozostawił mu szeroką przestrzeń wolności. Ten faryzeusz po
wielu latach swojego życia i studiów nad Prawem i tradycją konfrontuje się z Prawdą i
nawrócenie dostrzega, że żyje według jakiegoś kompromisu. Jan Ewangelista dopowiada, że Jezus
przyszedł jak światło do ciemności, uświadamiając całej cywilizacji ludzkiej, że żyje w
cieniu i potrzebuje światła Prawdy. Ponieważ nawrócenie to proces całego życia, domaga się
wytrwałości. Ta cnota jest jakby czwartym filarem modlitwy wewnętrznej, odpowiada za
podtrzymywanie ognia w każdej relacji miłości. Wytrwałość, o której tak szeroko pisze św.
Teresa, jest lekarstwem na zniechęcenie, siłą w trudnościach, orężem na polu bitwy w walce
ze zniechęceniem czy rozpaczą. (karmel.pl)
Językiem

XV Konkurs Palm Wielkanocnych w Dzielnicy VI
W tym roku ze względu na pandemię konkurs palm zmienia swoją formułę. Palmę należy dostarczyć w
dniu 27 marca (sobota) w godz. od 10.00-12.00 do kościoła pw. MBNP w Krakowie Mydlnikach.
Każda palma biorąca udział w konkursie powinna być podpisana: imię nazwisko, nr szkoły. Wyniki
konkursu będą umieszczone w dniu 27 marca na stronie Internetowej Parafii MBNP Kraków-Mydlniki:
www.mydlniki.diecezja.pl. Rozdanie nagród po Mszy o godz. 10.30 w Niedzielę Palmową- 28 marca.
Każdy biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w postaci imienia,
nazwiska na potrzeby organizacji 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 zdobień.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ W tym roku przeżywając 70. rocznice erygowania naszego kościoła oraz 20. rocznicę jego konsekracji
zostały zaplanowane, na koniec września misje parafialne. Polecajmy Matce Bożej i św. Józefowi
czekające nas wydarzenie.
♦ Dziś o godz.16.00 Gorzkie żale i dodatkowa Msza św. o godz. 16.30
♦ Trwamy w nowennie dni przed uroczystością św. Józefa.
♦ We wtorek z racji 16 dnia miesiąca modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II
a po Mszy wieczornej zapraszamy na wspólny różaniec.
♦ W piątek będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Msze św.
o godz. 7.00, 9.00 i 18.00. Ten dzień możemy nazwać dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich
walecznych mężczyzn: kawalerów, mężów, ojców, dziadków. Tego dnia prośmy Boga o wszelkie łaski dla
nich, by codziennie wypełniali powołanie, do jakiego zostali wezwani. Po każdej Mszy mężczyźni
otrzymają specjalne błogosławieństwo. Zapraszamy. Tego dnia wypada również rocznica święceń
biskupich J.Em.kard. Stanisława Dziwisza (1998)
♦ Droga krzyżowa w piątek o godz.16.30 dla dzieci, oraz dla starszych o godz. 17.15 i 20.00. Możemy
również indywidualnie odprawić Drogę krzyżową przy stacjach w parku kościelnym lub w kościele.
♦ Grupa mężczyzn z parafii zaprasza w uroczystość św. Józefa, (w piątek 19 marca) o godz. 17.15, na
wspólne przeżywanie Drogi krzyżowej
♦ Zachęcamy do skorzystania z sakramentu pokuty, który w naszym kościele sprawowany jest w tygodniu
pół godziny przed Mszą św.
♦ W przyszłą niedzielę o godz. 12.00 (jak w każdą trzecią niedzielę miesiąca) zapraszamy na Mszę św. o
umocnienie rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw. Zapraszamy szczególnie tych, którzy
w marcu obchodzą kolejną rocznicę ślubu.
♦ Dziękujemy parafianom z rej. Podkamycza, Balickiej i Godlewskiego za złożone ofiary na kwiaty do
Grobu Bożego.
♦ Za tydzień składka inwestycyjna, za którą już dzisiaj serdecznie dziękujemy.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych
i opieki Matki Najświętszej oraz św. Józefa na każdy dzień.

INTENCJE MSZALNE 14 – 21. 03. 2021r.

Wtorek – 16.03.
Dzień św. JPII
Środa 17.03.
Z Nowenną do
MBNP

7.00
18.00
7.00

+ Bronisław PILCH
+ Wojciech SIWEK
+ Maria i Jan CZEPIEC
Za Parafian. S. Chrztu
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
+ Tadeusz ŁUSZCZEK w 15 r. ś. (od żony Anny)
+ Apolonia HABAS (od wnuka Łukasza)
+ Maria PARSZYWKA (od szwagierki Stanisławy Parszywka)
+ Apolonia HABAS (od Ryszarda i Władysławy Wojdyła z rodz.
Mikulskich)
+ Maria PARSZYWKA (od chrześniak Zdzisława z żoną)
+ Apolonia HABAS (od wnuczki Elżbiety z rodz.)
+ Zbigniew BIAŁKIEWICZ

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

Czwartek – 18.03.

7.00
18.00

+ Maria PARSZYWKA (od koleżanki Zofii)
+ Apolonia HABAS (od sąsiadów z ul. Balickiej)
+ Maria PARSZYWKA (od Romana Parszywki z rodziną ze
Skawiny)
+ Józef (imieninowa)
O Boże bł., opiekę MBNP i łaskę zdrowia dla Krystyny z okazji
imienin
+ Maria PARSZYWKA (od bratowej Haliny)
+ Maria i Józef GŁOWACKI i syn Zdzisław
+ Józef ZIELIŃSKI
+ Józef RAŹNY
+ Kazimierz MROZIŃSKI w 2 r. ś.
Za Parafian. Dobroczyńców. Błogosławieństwo małżeństw
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
Dziękczynna za lata życia z prośbą o bł. Boże, opiekę MBNP
i wszelkie łaski dla Moniki z okazji urodzin (od rodziny)
+ Szymon KĘDZIORA

4. Niedziela W.
Postu 14.03.

7.30
9.00
10.30
12.00
16.00
16.30
18.00
7.00

Poniedziałek –
15.03.

18.00

Piątek – 19.03.
Św. Józefa
Oblubieńca NMP
Droga Krzyżowa
16.30, 17.15, 20.00
Sobota – 20.03.

5. Niedziela W.
Postu 21.03.

7.00
9.00
18.00
7.00
18.00
7.30
9.00
10.30
12.00
16.00
16.30
18.00

Droga Krzyżowa- piątek
16.30 (dla dzieci)
17.15
20.00

Gorzkie żale – niedziela
16.00
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