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Słowo Boże
1czytanie (Dz 4,8-12)
innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod
Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział:
niebem żadnego innego imienia, w którym
„Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas
moglibyśmy być zbawieni”.
dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu
2czytanie (1 J 3,1-2)
chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie
Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas
wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela,
Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i
że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego
rzeczywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas
wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z
nie zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie
martwych, że przez Niego ten człowiek stanął
jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie
przed wami zdrowy. On jest kamieniem,
ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się to
odrzuconym przez was budujących, tym, który stał
ujawni, będziemy do Niego podobni; bo ujrzymy
się kamieniem węgielnym. I nie ma w żadnym
Go takim, jakim jest.
Ewangelia (J 10,11-18)
Jezus powiedział: „Ja jestem dobrym pasterzem. Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik zaś i
ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, 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, podobnie jak Mnie zna
Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te
muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i jeden pasterz. Dlatego
miłuje Mnie Ojciec, bo Ja życie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt mi go nie zabiera, lecz Ja
od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego
Ojca”.
Obraz dobrego pasterza był dobrze znany przez słuchaczy Jezusa. W Starym Testamencie Mojżesz i
Dawid, zanim Bóg wybrał ich na pasterzy ludu, byli pasterzami owiec. Później, podczas niewoli
babilońskiej, Ezechiel mówił o samym Bogu jako o pasterzu swojego ludu: „Jak pasterz dokonuje
przeglądu swojej trzody (…) tak Ja dokonam przeglądu moich owiec i uwolnię je ze wszystkich miejsc,
dokąd się rozproszyły w dni ciemne i mroczne” (Ez 34, 12). Pan Jezus ogłasza, że ten dzień nadszedł. On
sam przedstawia się jako dobry Pasterz. On jest Bogiem, który stał się człowiekiem, który czuwa nad
ludźmi, który gromadzi ich jako jedną rodzinę, rodzinę dzieci Bożych i karmi ich swoim własnym ciałem,
aby mieli życie wieczne. W tej mowie o dobrym pasterzu, Jezus Chrystus mówi nam jaki sam jest, ale także
dokąd chce nas zaprowadzić. Chce nas przemienić w dobrych pasterzy w naszym codziennym życiu. Pan
Jezus mówi trzy rzeczy na temat prawdziwego pasterza: daje życie za swoje owce; zna je a one go znają; i
wychodzi po nie, aby żyły w tej samej owczarni, w tej samej rodzinie. Po pierwsze, dobry pasterz daje życie
za swoje owce. Tajemnica krzyża znajduje się w centrum życia Jezusa Chrystusa. Chrystus poddaje się
ogołoceniu ze swojej godności, z boskiej chwały, przywdziewa nasze ubranie – ubranie człowieczeństwa,
bólu, cierpienia, samotności, opuszczenia, stając się podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu –,
pozwala się poniżyć aż do śmierci na Krzyżu i w ten sposób oddaje się za każdego z nas. I w każdej
Eucharystii odnajdujemy Go, Chrystusa dobrego pasterza. Staje się w pełni obecny, bierze nas w swoje
zranione ręce, błogosławi nas, podnosi, na nowo bierze nas ze sobą, daje nam samego siebie jako pokarm.
I czyni to dla nas, aby dotknąć tego co najgłębsze w naszej ludzkiej rzeczywistości, aby doświadczyć całej
naszej egzystencji i uzdrowić ją. W każdej Eucharystii daje nam swoje ciało, które oddaje się, jego krew
zostaje rozlana. Daje nam tę swoją siłę oddania aż do końca. Eucharystia nie kończy się na komunii

świętej. Pragnie abyśmy przeżyli w sposób eucharystyczny cały dzień, z sercem z żywego ciała: abyśmy
oddali życie za innych. Po drugie, pasterz zna owce, a one znają go. Ale poznanie Jezusa Chrystusa nie
jest poznaniem formalnym. Relacja jaką chce z nami mieć nie jest relacją rutynową, bezosobową,
wysuszoną. To relacja miłości. To poznanie które wychodzi z serca. Jezus Chrystus nas zna: nosi nas w
swoim sercu. W sercu zranionym, przebitym z miłości. Które woła do nas: „nie uciekaj, przyjdź do mnie,
nie zniechęcaj się, dotknij mnie, kocham cię”. I zbliżając się do Niego, wchodząc do jego serca, daje je
nam, abyśmy my mogli odczuwać Jego sercem. On prosi nas abyśmy kochali tak jak On kocha, abyśmy
poznali inne osoby jak On: zaczynając od serca. W Eucharystii daje nam swoje ciało, abyśmy mogli
kochać opierając się na Jego sercu. Po trzecie, pasterz dąży do jedności. Chrystus nie umarł za niewielką
grupkę, umarł za wszystkich ludzi wszystkich czasów. Dalej codziennie ich szuka i potrzebuje nas do tego.
Pośród naszego życia, naszych ulic i placów, naszej pracy i odpoczynku, naszych rodzin i przyjaźni,
naszych cierpień i chorób, naszych sukcesów i porażek, naszej codziennej krzątaniny. Żyć opierając się na
sercu Jezusa Chrystusa, tam gdzie żyjemy. W każdej Eucharystii wprowadza nas do swojego kapłańskiego
serca, abyśmy uczynili własnym jego uwielbienie, wdzięczność, przebłaganie i prośbę. Daje nam serce
katolickie, powszechne. Dobry pasterz daje życie, poznaje zaczynając od serca, szuka jedności. Taki jest
Jezus Chrystus i pragnie, abyśmy tacy byli także i my. Tylko w ten sposób doświadczamy prawdziwej
wolności. Wolności dzieci Bożych, wolności Jezusa Chrystusa, wolności hojnego oddania. Jezus Chrystus,
radosny, przemienia świat poprzez swoje oddanie. My, w naszym oddaniu, mamy radość, która przemienia
świat. (opusdei.org)
Tydzień modlitw o powołania kapłańskie i zakonne
Litania Do Jezusa Chrystusa Kapłana i Żertwy
Kyrie eleison.
żywą,
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Jezu, Kapłanie, któryś umiłował nas i obmył od
Chryste, usłysz nas.
grzechów Krwią swoją,
Chryste, wysłuchaj nas.
Jezu, Kapłanie, któryś siebie samego wydał jako
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
ofiarę i hostię dla Boga,
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Jezu, Ofiaro Boga i ludzi,
Duchu Święty, Boże,
Jezu, Ofiaro święta,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Jezu, Ofiaro niepokalana,
Jezu, Kapłanie na wieki, zmiłuj się nad nami.
Jezu, Ofiaro przyjęta przez Boga,
Jezu, nazwany przez Boga Kapłanem na wzór Jezu, Ofiaro przejednania,
Melchizedeka,
Jezu, Ofiaro uroczysta,
Jezu, Kapłanie, którego Bóg namaścił Duchem Jezu, Ofiaro chwały,
Świętym i mocą,
Jezu, Ofiaro pokoju,
Jezu, Kapłanie wielki,
Jezu, Ofiaro przebłagania,
Jezu, Kapłanie z ludzi wzięty,
Jezu, Ofiaro zbawienia,
Jezu, Kapłanie dla ludzi ustanowiony,
Jezu, Ofiaro, w której mamy ufność i śmiały
Jezu, Kapłanie naszego wyznania,
przystęp do Boga,
Jezu, Kapłanie większej od Mojżesza czci godzien, Jezu, Ofiaro, która dwoje jednym uczyniła,
Jezu, Kapłanie prawdziwego przybytku,
Jezu, Ofiaro od założenia świata ofiarowana,
Jezu, Kapłanie dóbr przyszłych,
Jezu, Ofiaro żywa przez wszystkie wieki.
Jezu, Kapłanie święty, niewinny i nieskalany,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Jezu.
Jezu, Kapłanie wierny,
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Jezu.
Jezu, Kapłanie miłosierny,
Od zła wszelkiego, wybaw nas Jezu.
Jezu, Kapłanie dobroczynny,
Od nierozważnego wejścia na służbę Kościoła,
Jezu, Kapłanie pałający gorliwością o Boga i ludzi, Od grzechu świętokradztwa,
Jezu, Kapłanie na wieczność doskonały,
Od ducha niepowściągliwości,
Jezu, Kapłanie, który wszedłeś do nieba,
Od pogoni za pieniądzem,
Jezu, Kapłanie, siedzący po prawicy Majestatu na Od wszelkiej chciwości,
wysokości,
Od złego używania majątku kościelnego,
Jezu, Kapłanie wstawiający się za nami przed Od miłości świata i jego pychy,
obliczem Boga,
Od niegodnego sprawowania świętych Tajemnic,
Jezu, Kapłanie, któryś nam otwarł drogę nową i Przez odwieczne Kapłaństwo Twoje,

Przez święte namaszczenie Boskości, mocą którego
Bóg Ojciec uczynił cię Kapłanem,
Przez Twego kapłańskiego ducha,
Przez Twoje posługiwanie, którym na ziemi
wsławiłeś Ojca Twego,
Przez krwawą ofiarę z Siebie raz na Krzyżu złożoną,
Przez tę samą ofiarę codziennie na ołtarzu
odnawianą,
Przez Boską władzę, którą jako jedyny i
niewidzialny Kapłan wykonujesz przez swoich
kapłanów,
Abyś wszystkie sługi Kościoła w świętej pobożności
zachować raczył, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,
Panie.
Aby ich napełnił duch kapłaństwa Twego,

Aby usta kapłanów strzegły wiedzę,
Abyś na żniwo swoje robotników nieugiętych posłać
raczył,
Abyś sługi Twoje w gorejące pochodnie przemienił,
Abyś pasterzy według Twego Serca wzbudzić
raczył,
Aby wszyscy kapłani nienaganni byli i bez skazy
Aby wszyscy, którzy zobaczą sługi ołtarzy, Pana
uczcili,
Aby składali Ci ofiary w sprawiedliwości,
Abyś przez nich cześć Najświętszego Sakramentu
rozkrzewić raczył,
Kapłanie i Ofiaro, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas,
Panie.

Módlmy się. Boże, Uświęcicielu i Stróżu Twojego Kościoła, wzbudź w nim przez Ducha Twojego
godnych i wiernych szafarzy świętych Tajemnic, aby za ich posługiwaniem i przykładem, przy Twojej
pomocy lud chrześcijański kierował się na drogę zbawienia. Boże, Ty nakazałeś modlącym się i
poszczącym uczniom oddzielić Pawła i Barnabę do dzieła, do którego ich przeznaczyłeś, bądź teraz z
Twoim Kościołem trwającym na modlitwie, i wskaż tych, których do służby Twej wybrałeś. Przez
Chrystusa Pana naszego. Amen.
Wyższe Seminarium Archidiecezji Krakowskiej

www.seminarium-krakow.pl/powolanie/rekrutacja/
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do
służby w Kościele. W naszej parafii gościmy kleryków krakowskiego seminarium, którzy składają
świadectwo o powołaniu i modlą się z nami o nowe powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
♦ Dzisiaj przypada święto św. Marka, ewangelisty. Pamiętajmy w modlitwie o naszym metropolicie
arcybiskupie Marku Jędraszewskim z okazji imienin.
♦ Dodatkowa Msza św. w niedzielę o godz. 16.30 odprawiana będzie do końca maja.
♦ We wtorek po wieczornej Mszy św. wspólny różaniec. W środę Msza św. z Nowenną do MBNP o godz.
18.00
♦ W czwartek patronuje nam – św. Katarzyna Sieneńska (1347-1380), dziewica i doktor Kościoła,
patronka Europy.
♦ W piątek po Mszy wieczornej pierwsze nabożeństwo majowe ku czci NMP z procesją. Od soboty
majowe nabożeństwa przez cały miesiąc o godz. 17.30. Mimo trwającej epidemii, zachowując środki
bezpieczeństwa, zachęcamy do udziału w nabożeństwach oraz śpiewu litanii także przy kapliczkach na
terenie parafii i w domach.
♦ W pierwszą sobotę miesiąca na porannej Mszy modlić się będziemy o dar potomstwa dla małżeństw,
szczęśliwe rozwiązanie dla matek i odpowiedzialne ojcostwo dla mężczyzn oraz w intencji Dzieła
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego a o godz. 18.00 Msza św. i nabożeństwo na wynagradzanie
Niepokalanemu Sercu Maryi wszelkie grzechy i znieważenia.
♦ Odwiedziny chorych z posługą sakramentalną w I sobotę miesiąca od godz. 8.30.
♦ W związku ze zbliżającą się datą bierzmowania zapraszamy kandydatów do bierzmowania z ubiegłego
roku (obecnie uczniów klas pierwszych szkoły średniej) na obowiązkowe spotkanie do kościoła w
czwartek o godz. 18.30.
♦ Za tydzień I niedziela miesiąca spotkanie Róż Różańcowy po Mszy o godz. 9.00 i możliwość
skorzystania z biblioteki parafialnej.
♦ Pragniemy serdecznie podziękować za wszelkie ofiary złożone w minionych tygodniach na tacę i do
skarbonek, oraz na konto internetowe na cele wspólnoty parafialnej i utrzymanie świątyni. Niech dobry
Bóg wynagradza swoim błogosławieństwem waszą hojność.

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.
W tym tygodniu Msza pogrzebowa za śp. Grzegorza Stefanowskiego we wtorek o 11.00, poprzedzona
wspólnym różańcem oraz za śp. Reginę Wilkus we czwartek o godz. 11.00. Wieczny odpoczynek …
Kończąc Tydzień Biblijny…
Zapraszamy na Krąg Biblijny – wspólne rozważanie tekstów Ewangelii na najbliższą niedzielę
Czwartek, 19:00 – 20.00
Salka za chórem

INTENCJE MSZALNE 25.04 – 2. 05. 2021r.
7.30
Niedziela
Dobrego Pasterza
25.04.

10.30
12.00
16.30
18.00

+ Wojciech, Franciszka (f) i Urszula CZEPIEC
Dziękczynna w 18 r. urodzin Maćka z prośbą o bł. Boże, opiekę
MBNP
Dziękczynna w 3 r. ślubu Małgorzaty i Grzegorza i w 2 r. urodzin
Dominka z prośbą o bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MBNP
Za Parafian. Sakrament Chrztu
+ Małgorzata, Halina i Artur DĄBROWSCY
+ Jerzy BRZOSKWINIA

Poniedziałek 26.04.

7.00
18.00

+ Zdzisław KASPERKIEWICZ (od syna Jerzego i żony Natalii)
+ Anna i Tadeusz GŁOWACKI

Wtorek – 27.04.

7.00
18.00

+ Zdzisław KASPERKIEWICZ (od syna Pawła z rodz.)
+ Jacek KOŻUCHOWICZ (od żony)

Środa – 28.04.

7.00
18.00

+ Zdzisław KASPERKIEWICZ (od syna Krzysztofa z rodz.)
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.

Czwartek – 29.04.

7.00
18.00

+ Zdzisław KASPERKIEWICZ (od rodziny …
+ Jacek KOŻUCHOWICZ (od synów)

Piątek – 30.04.

7.00
18.00

+ Marian SKWIRA (imieninowa)
+ Krystyna KĄDZIELA – TASAK w 2 r. śmierci

7.00

+ Jacek KOŹUCHOWICZ (od sąsiadki Władysławy)

18.00

Wynagradzająca za grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu NMP
Dziękczynna za pomoc w trudnych chwilach z prośbą o Boże bł. i
opiekę MBNP dla rodziny TOMASIEWICZÓW
O Boże bł. i opiekę MBNP dla członkiń II Róży św. Cecylii oraz o
życie wieczne dla zmarłych z tej róży
Rez.
Za Parafian. Błogosławieństwo na roczek chrztu
+ Gustaw ZARĘBA (od córek z rodzinami)
+ Zyta i Tadeusz

9.00

Sobota – 1.05.

7.30
9.00
Niedziela 2.05.

10.30
12.00
16.30
18.00

Nabożeństwa Majowe o godz. 17.30
Parafia Rzymskokatolicka – Matki Bożej Nieustającej Pomocy
ul. Hemara 1, 30-198 Kraków – Mydlniki, tel. (12) 626 04 53, tel. kom. 729 491 093;
www.mydlniki.diecezja.pl; e-mail: parafia@mydlniki.diecezja.pl
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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