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Słowo Boże
1czytanie (Jr 31,31-34)
najmniejszego do największego poznają Mnie,
Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy zawrę z mówi Pan, ponieważ odpuszczę im występki, a o
domem Izraela i z domem judzkim nowe grzechach ich nie będę już wspominał”.
przymierze. Nie jak przymierze, które zawarłem z
ich przodkami, kiedy ująłem ich za rękę, by 2czytanie (Hbr 5,7-9)
wyprowadzić z ziemi egipskiej. To moje przymierze Bracia: Chrystus głośnym wołaniem i płaczem za
złamali, mimo że byłem ich władcą, mówi Pan. Lecz dni ciała swego zanosił gorące prośby do Tego,
takie będzie przymierze, jakie zawrę z domem który mógł Go wybawić od śmierci, i został
Izraela po tych dniach, mówi Pan: Umieszczę swe wysłuchany dzięki swej uległości. A chociaż był
prawo w głębi ich jestestwa i wypiszę na ich sercu. Synem, nauczył się posłuszeństwa przez to, co
Będę im Bogiem, oni zaś będą Mi narodem. I nie wycierpiał. A gdy wszystko wykonał, stał się
będą się musieli wzajemnie pouczać mówiąc jeden sprawcą zbawienia wiecznego dla wszystkich,
do drugiego: "Poznajcie Pana". Wszyscy bowiem od którzy Go słuchają.
Ewangelia (J 12,20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc
przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć
Jezusa”. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus
dał im taką odpowiedź: „Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę
powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli
obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym
świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam
powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze,
uwielbij imię Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący
usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten
rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz
władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę
wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.
Na krótko przed męką Jezusa, jacyś Grecy uprzejmie prosząc o spotkanie z Mistrzem, zwrócili się do
Filipa. Wydaje się, że ci poganie na nowo rozbudzili w Jezusie świadomość zbliżającej się godziny Jego
najwyższej ofiary za całą ludzkość. Pan jest przejęty i wspomina o możliwości poproszenia Ojca o
uwolnienie Go od tej godziny. Lecz obrazem ziarna pszenicy, które obumiera w ziemi, zapowiada przez
kontrast wielką płodność, jaką przyniesie ofiara Kalwarii, która urzeczywistnia się w każdej Mszy świętej i
która obejmuje wszystko. W odniesieniu do „obfitych owoców”, jakie wydaje, Święty Proboszcz z Ars
odważnie powiedział, że każda Msza Święta „cieszy cały dwór niebieski, przynosi ulgę biednym duszom
czyśćcowym, przyciąga na ziemię wszelkie błogosławieństwa i oddaje Bogu więcej chwały niż wszystkie
cierpienia męczenników razem wzięte, niż wszystkie pokuty wszystkich ascetów, niż wszystkie łzy wylane
przez nich od początku świata i wszystkie czyny, które zostaną przez nich podjęte aż do końca czasów”. Na
krzyżu Jezus wyrywa z rąk diabła oskarżenie przeciwko nam (por. Kol 2, 14) i uzyskuje dla świata
przebaczenie grzechów i pojednanie z Bogiem. Pan będzie mógł żyć swoim nieskończonym miłosierdziem z
ludźmi, w pełnej harmonii ze swoją nieskończoną sprawiedliwością. Dlatego wszystkie dusze i wszystkie

rzeczy są pod wpływem tego przyciągania miłości Boga. W tej scenie możemy również kontemplować
nieskończoną gorliwość o dusze, która płonie w kapłańskim sercu Jezusa. Tak wielka jest tęsknota, która w
Nim płonie, aby zbawić i uświęcić ludzkość, że gasi niepokój w obliczu śmierci prośbą skierowaną do Ojca
niebieskiego: „Ojcze, wsław imię Twoje!”, która uprzedza długą modlitwę Jezusa w Getsemani i która
wywołuje pełną miłości odpowiedź Ojca, którą wszyscy słyszą. My, chrześcijanie, mamy upodabniać się do
Chrystusa, mieć te same uczucia, które zrodziły się w Jego miłosiernym sercu (por. Flp 2, 5) i pragnąć
tego samego, co On, z wielkodusznym oddaniem. Św. Josemaría napisał, że „z tą duszą kapłańską, o którą
proszę Pana dla was wszystkich, powinniście zatroszczyć się o to, aby pośród zwykłych zajęć całe wasze
życie stało się nieustannym uwielbieniem Boga: nieustanną modlitwą i zadośćuczynieniem, prośbą i ofiarą
za wszystkich ludzi. A wszystko to w głębokim i wytrwałym zjednoczeniu z Chrystusem Jezusem w
Najświętszej Ofierze Ołtarza”. Skoro Msza święta jest urzeczywistnieniem ofiary Kalwarii, przemieńmy
nasze życie w ofiarę na wzór Chrystusa, pełną nadprzyrodzonej skuteczności i służby dla innych.
(opusdei.org)

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.

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
(…) Sobór Watykański II jasno stwierdza, że
„kiedy ... chodzi o pogodzenie miłości małżeńskiej
z odpowiedzialnym przekazywaniem życia,
wówczas
moralny
charakter
sposobu
postępowania nie zależy wyłącznie od samej
szczerej intencji i oceny motywów, lecz musi być
określony w świetle obiektywnych kryteriów,
uwzględniających naturę osoby ludzkiej i jej
czynów, które to kryteria w kontekście prawdziwej
miłości strzegą pełnego sensu wzajemnego
oddawania
się
sobie
i
człowieczego
przekazywania życia; a to jest niemożliwe bez
kultywowania szczerym sercem cnoty czystości
małżeńskiej”. Właśnie wpatrzony w wizję, która
uwzględnia „całego człowieka i całe jego
powołanie, obejmujące nie tylko porządek
naturalny i doczesny, ale również nadprzyrodzony
i wieczny”, Paweł VI stwierdził, że nauka
Kościoła „ma swoją podstawę w ustanowionym
przez Boga nierozerwalnym związku - którego
człowiekowi nie wolno samowolnie zrywać między dwojakim znaczeniem tkwiącym w
stosunku małżeńskim: między oznaczaniem
jedności i oznaczaniem rodzicielstwa”. W końcu

przypomniał, że należy odrzucić - jako
wewnętrznie nieuczciwe - „wszelkie działanie,
które bądź to w przewidywaniu zbliżenia
małżonków, bądź podczas jego spełniania, czy w
rozwoju jego naturalnych skutków - miałoby za
cel uniemożliwienie poczęcia lub stanowiło środek
prowadzący do tego celu”. Kiedy małżonkowie,
uciekając się do środków antykoncepcyjnych,
oddzielają od siebie dwa znaczenia, które Bóg
Stwórca wpisał w naturę mężczyzny i kobiety i w
dynamizm ich zjednoczenia płciowego, zajmują
postawę
„sędziów”
zamysłu
Bożego
i
„manipulują” oraz poniżają płciowość ludzką, a
wraz z nią osobę własną i współmałżonka,
fałszując wartość „całkowitego” daru z siebie. W
ten sposób naturalnej „mowie”, która wyraża
obopólny,
całkowity
dar
małżonków,
antykoncepcja narzuca „mowę” obiektywnie
sprzeczną, czyli taką, która nie wyraża
całkowitego oddania się drugiemu; stąd pochodzi
nie tylko czynne odrzucenie otwarcia się na życie,
ale również sfałszowanie wewnętrznej prawdy
miłości małżeńskiej, powołanej do całkowitego
osobowego daru.

Codziennie na różne sposoby słuchamy Słowa Bożego, drugiego człowieka i świata.
We wszystkich tych momentach przemawia Bóg. W trakcie rozmowy z drugim
człowiekiem, wsłuchując się w faunę i florę docierają do nas okruszyny Słowa, krople
Prawdy, które przedarły się przez skały tego świata. Paliwem modlitwy wewnętrznej
Mała
jest Słowo Boże, dzięki Niemu nie tylko można usłyszeć Boga, ale również znaleźć
Szkoła adekwatny język do odpowiedzi. Ikoną takiej komunikacji jest Zwiastowanie: na słowa
Modlitwy Anioła Maryja odpowiada słowami Boga. Duch Święty korzysta z mojej wiedzy, z tego,
czym wypełniony jest mój umysł. Jeżeli czytam Ewangelię, znam życie i słowa Jezusa,
Słowo Boże a wtedy Duch może uruchomić we mnie konkretny epizod, obraz czy słowa, aby
odpowiedzieć na moje pytania czy prośby. Dlatego właśnie Ojcowie uczyli się na
pamięć słów Pisma, aby uczynić własne umysły naczyniami pełnymi Prawdy i
gotowymi do współpracy z Duchem. (karmel.pl)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Od dzisiejszej niedzieli zasłoniliśmy krzyże w świątyni, by na nowo odsłonić je przed naszymi oczyma
w Wielki Piątek. Niechaj ten czas będzie szczególnym czasem wyciszenia i towarzyszenia Jezusowi w
Jego cierpieniu i męce.
♦ O 12.00 Msza św. z modlitwą o umocnienie rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw.
Zapraszamy wszystkich, a szczególnie małżeństwa, które w marcu obchodzą kolejną rocznicę ślubu. O
godz. 16.00 Gorzkie żale i dodatkowa Msza św. o 16.30.
♦ Przez cały marzec po Mszy św. odmawiamy modlitwę do św. Józefa, opiekuna Świętej Rodziny, w
której polecamy mu sprawy swoich rodzin.
♦ W czwartek 25 marca uroczystość Zwiastowania Pańskiego i ogłoszony w Kościele Dzień Świętości
Życia oraz 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. Szczegóły duchowej adopcji znajdziemy w
okolicznościowych gazetkach wyłożonych na stolikach.
♦ Droga krzyżowa w piątek o godz.16.30 dla dzieci, oraz dla starszych o godz. 17.15 i 20.00.
♦ Spowiedź w tym tygodniu rano pół godziny przed Mszą św. oraz popołudniu od 17.00 do 20.00 z
przerwą na Mszę św. o godz. 18.00.
♦ Prosimy do piątku zgłosić chorych z naszej parafii, których kapłani odwiedzą z posługą sakramentalną w
najbliższą sobotę od godz. 8.30.
♦ W piątek oficjalny termin Ekstremalnej Drogi Krzyżowej. Zapraszamy zainteresowanych tą formą
modlitwy na trasę Mydlniki – Czerna. Rozpoczęcie Mszą świętą o godz. 21.00. Informację i ideę można
poznać na stronie www.edk.org.pl
♦ Dziękujemy parafianom z rej. ul. Balickiej, Hemara oraz I i II rejonu ul. Kurozwęckiego za złożone
ofiary na kwiaty do Grobu Bożego. Dziękujemy również za dzisiejszą składkę inwestycyjną i wpłaty na
konto.
♦ W imieniu rodziny, którą wspieramy, składamy serdeczne podziękowania za wszelkie dary i ogromną
hojność tak wielu parafian. Nasza pomoc jest ogromną podporą szczególnie w trosce o małe dziecko, które
potrzebuje rehabilitacji po leczeniu.
♦ Za tydzień Niedziela Palmowa z poświęceniem palm na każdej Mszy św. oraz XV Konkurs na
Najwyższą Palmę Wielkanocną w Dzielnicy VI. Palmę należy dostarczyć w sobotę w godz. od 10.00 do
12.00 do kościoła. Każda palma biorąca udział w konkursie powinna być podpisana: imię nazwisko, nr
szkoły. Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie internetowej Parafii. Rozdanie nagród po Mszy o
godz. 10.30. Każdy biorący udział w konkursie wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w
postaci imienia, nazwiska na potrzeby organizacji konkursu.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Bożej Nieustającej Pomocy na każdy dzień.

Uratuj życie!
Podejmij duchową adopcję dziecka poczętego!
Informacje na stoliku z tyłu kościoła

oraz

www.duchowa-adopcja.pl
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5. Niedziela W.
Postu 21.03.

18.00
7.00

+ Józef ZIELIŃSKI i Anna żona
+ 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
+ Czesław DYMACZ (od Marii)

18.00

+ Apolonia HABAS (od wnuczki Elżbiety z rodziną)

7.00
18.00
7.00

+ Andrzej TOMASIEWICZ (od rodz. Wyżgów)
+ Julian PACUŁA (od córki Urszuli z rodziną)
+ Czesław DYMACZ (od rodz. Wyżgów)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00
9.00
18.00
7.00

+ Andrzej TOMASIEWICZ (od rodz. Łuszczków)
+ Maria PARSZYWKA (od koleżanki Justyny z mężem)
+ Maria SIKORA i rodzice: Andrzej i Justyna
+ Andrzej TOMASIEWICZ (od kościelnego Zbigniewa)

18.00

+ Irena KOZŁOWSKA

7.00
18.00
7.30
9.00
10.30
12.00
16.00
16.30
18.00

+ Andrzej TOMASIEWICZ (od kościelnego Zbigniewa)
+ Maria PARSZYWKA (od rodz. Trybus z Rząski)
+ Maria PARSZYWKA (od syna Rafała z rodz.)
+ Zofia i Aleksander WĄS, Maria SIKORA
+ Stanisław GÓRECKI w 1 r. śmierci
Za Parafian. Sakrament Chrztu
NABOŻEŃSTWO GORZKICH ŻALI
+ Jan PADOŁ
Władysława BURTAN

7.30
9.00
10.30
12.00
16.00
16.30

Poniedziałek –
22.03.
Wtorek – 23.03.
Środa 24.03.
Z Nowenną do
MBNP
Czwartek – 25.03.
Zwiastowanie
Pańskie
Piątek – 26.03.
Droga Krzyżowa
16.30, 17.15, 20.00
Sobota – 27.03.

Niedziela Palmowa
28.03.

Droga Krzyżowa- piątek
16.30 (dla dzieci)
17.15
20.00

Gorzkie żale – niedziela
16.00
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