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Słowo Boże
1czytanie (Dz 1,1-11)
2czytanie (Ef 4, 1-13)
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim,
Bracia: Zachęcam was ja, więzień w Panu, abyście
co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w
postępowali w sposób godny powołania, do
którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń
jakiego zostaliście wezwani, z całą pokorą i
Apostołom, których sobie wybrał, a potem został
cichością, z cierpliwością, znosząc siebie
wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele
nawzajem w miłości. Usiłujcie zachować jedność
dowodów, że żyje: ukazywał się im przez
Ducha dzięki więzi, jaką jest pokój. Jedno jest
czterdzieści dni i mówił o królestwie Bożym. A
Ciało i jeden Duch, bo też zostaliście wezwani do
podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić
jednej nadziei, jaką daje wasze powołanie. Jeden
z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił:
jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest. Jeden jest
”Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale
Bóg i Ojciec wszystkich, który jest i działa ponad
wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem
wszystkimi, przez wszystkich i we wszystkich.
Świętym”. Zapytywali Go zebrani: ”Panie, czy w
Każdemu zaś z nas została dana łaska według
tym czasie przywrócisz królestwo Izraela?”.
miary daru Chrystusowego. Dlatego mówi Pismo:
Odpowiedział im: ”Nie wasza to rzecz znać czas i
"Wstąpiwszy na wysokości, wziął do niewoli
chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy
jeńców, rozdał ludziom dary". Słowo zaś "wstąpił"
Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i
cóż oznacza, jeśli nie to, że również zstąpił do
będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej
niższych części ziemi? Ten, który zstąpił, jest i
Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych
Tym, który wstąpił ponad wszystkie niebiosa, aby
słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok
wszystko napełnić. On też ustanowił jednych
zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie
apostołami,
innych
prorokami,
innych
wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba,
ewangelistami, innych pasterzami i nauczycielami,
przystąpili do nich dwaj mężowie w białych
aby przysposobili świętych do wykonywania
szatach. I rzekli: ”Mężowie z Galilei, dlaczego
posługi dla budowania Ciała Chrystusowego, aż
stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus,
dojdziemy wszyscy razem do jedności wiary i
wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak
pełnego poznania Syna Bożego, do człowieka
widzieliście Go wstępującego do nieba”.
doskonałego, do miary wielkości według Pełni
Chrystusa.
Ewangelia (Mk 16, 15-20)
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu
stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś
znaki towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami
mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce
kłaść będą, a ci odzyskają zdrowie". Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po
prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę
znakami, które jej towarzyszyły.
Jak to możliwe, że niewielka grupka zalęknionych mężczyzn i kobiet, bez wielkich zdolności, porywa się na
taką przygodę? Jak to możliwe, że wracają do Jerozolimy pełni radości, skoro Jezus Chrystus właśnie się z
nimi pożegnał? Logiczne byłoby gdyby po tym wydarzeniu byli bardziej zaniepokojeni i smutni. Świat w
którym żyją nie zmienił się, Pan Jezus ostatecznie odszedł i co więcej przekazał im zadanie pozornie nie do

wykonania. Mają być świadkami miłości Boga do ludzi, świadkami jego męki, śmierci i zmartwychwstania.
Zaczynając od Jerozolimy, miasta, które skazało go na śmierć, miejsca porażki. Aż po krańce świata.
Świata oddalonego od Boga. A jednak, wszystko to nie napełnia ich ani niepokojem ani smutkiem. Wręcz
przeciwnie. Dlaczego być uczniem Chrystusa jest dla nich zaszczytem? Dlaczego to zadanie nie jest
ciężarem? Ponieważ Jezus Chrystus jest ich bliskim przyjacielem, ponieważ wiedzą, że On jest z nimi, że
jest wierny swoim obietnicom. Nauczyli się na nim polegać. Nie pokładają nadziei w nich samych, ani w
swych siłach, ani w swoich zdolnościach. Wniebowstąpienie Pańskie nie jest pożegnaniem, powiedzeniem
„do widzenia”, ale, paradoksalnie powiedzeniem „zostaję”. Uczniowie ufają obietnicy Jezusa Chrystusa:
«Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata» (Mt 28, 20). Nie wątpią w Jego obecność
w nich, a przede wszystkim, w Eucharystii. Oni nie myślą o sobie jako o kimś wielkim, znają swoje
słabości, brak talentów i zdolności. Ale wiedzą, że Chrystus zmartwychwstał, że jego Miłość jest
potężniejsza. Zrozumieli, że to Bóg powoduje wzrost. Stąd bierze się ich radość i entuzjazm. Radość, która
przekłada się na szeroką otwartość, aby zanieść tę Miłość aż do ostatniego zakątka świata. Uczniowie
Pana byli mężczyznami i kobietami, którym Bóg powierzył wszystkich ludzi. I to zadanie wypełniło ich
jeszcze większą radością. Ich życie było pełne cierpienia i trudności. Ale zawsze żyli w radości Pana. Na
ich obliczu odbijała się chwała Pana: blask Jego oblicza pełnego miłości. Pan Jezus, podobnie jak
uczniów w dniu Wniebowstąpienia, gromadzi nas każdego dnia w swoim sercu. Jesteśmy chronieni przez
jego ręce, otoczeni przez jego niezmierzoną Miłość. I pragnie posłużyć się nami, aby dać światu tę
prawdziwą radość, której mu brakuje. Chce, abyśmy byli świadkami tego co widzieliśmy i słyszeliśmy, jego
ran, jego Miłości. Kiedy jesteśmy z Nim, wszystko ma swoją wartość: praca, odpoczynek, rodzina,
przyjaciele, przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. W Nim to wszystko nabiera wiecznego wymiaru. Pan
wybrał także nas i powierzył nam wszystkich ludzi: naszych rodziców, braci, krewnych, przyjaciół, kolegów
z pracy, całą ludzkość. Apostolstwo jest logiczną konsekwencją radości przebywania z Jezusem. Jak
naucza św. Josemaría, „apostolstwo jest miłością Boga, która się przelewa, oddając się innym. Życie
wewnętrzne zakłada wzrastanie w zjednoczeniu z Chrystusem, poprzez Chleb i poprzez Słowo. A gorliwość
apostolska jest wyraźnym, właściwym i koniecznym przejawem życia wewnętrznego. Kiedy zakosztuje się
miłości Boga, odczuwa się brzemię dusz”. (opusdei.org)
Św. Józef (w liście papieża Franciszka)
„Ojciec w cieniu”
Przywołuje książkę polskiego pisarza Jana Dobraczyńskiego „Cień Ojca”, która opowiada „w formie
powieści o życiu św. Józefa”. „Przez sugestywny obraz cienia określił postać Józefa, który w stosunku do
Jezusa jest cieniem Ojca Niebieskiego na ziemi: osłania Go, chroni, nie odstępuje od Niego, podążając
Jego śladami. (…) Tak Józef sprawował ojcostwo przez całe swe życie” – pisze Franciszek. Zaznacza, że
„nikt nie rodzi się ojcem, ale staje się ojcem. I nie staje się nim jedynie dlatego, że wydaje dziecko na
świat, lecz ponieważ odpowiedzialnie podejmuje o nie troskę. Za każdym razem, gdy ktoś podejmuje
odpowiedzialność za życie drugiego, w pewnym sensie sprawuje względem niego ojcostwo”.
Stwierdzając, że „w społeczeństwie naszych czasów, dzieci często zdają się być osierocone przez ojców”,
Ojciec Święty wyjaśnia, że „być ojcem oznacza wprowadzać dziecko w doświadczenie życia, w
rzeczywistość. Nie zatrzymywać go, nie zniewalać, nie brać w posiadanie, ale czynić je zdolnym do
wyborów, do wolności, do wyruszenia w drogę”. Prawdziwa miłość jest bowiem czysta, czyli wolna od
posiadania. „Sam Bóg umiłował człowieka miłością czystą, pozostawiając mu nawet wolność popełniania
błędów i występowania przeciwko Niemu. Logika miłości jest zawsze logiką wolności, a Józef potrafił
kochać w sposób niezwykle wolny. Nigdy nie stawiał siebie w centrum. Potrafił usuwać siebie z centrum a
umieścić w centrum swojego życia Maryję i Jezusa” – przekonuje Franciszek, dodając, że jest to możliwe
dzięki logice „daru z siebie”.
Ujednolicone Teksty Modlitw
Wieczny odpoczynek
Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech
odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen.
Brzmienie wg uchwały nr 26/386/2020 KEP z dn. 28.08.2020. Za odmówienie tej modlitwy można uzyskać odpust cząstkowy za

dusze czyśćcowe (WO, nad. 29 § 2.2, s. 78).

Jan Paweł II
fragmenty Adhortacji Familiaris Consortio – O zadaniach rodziny chrześcijańskiej w świecie
„Ponieważ Stwórca wszechrzeczy ustanowił obywatele i w niej znajdują pierwszą szkołę tych
związek małżeński początkiem i podstawą cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju
społeczności ludzkiej”, rodzina stała się „pierwszą i samego społeczeństwa.
żywotną komórką społeczeństwa”.
W ten sposób na mocy swej natury i powołania,
Rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i daleka od zamknięcia się w sobie, rodzina otwiera
organiczne więzi, stanowi ona bowiem jego się na inne rodziny i na społeczeństwo, podejmując
podstawę i stale je zasila poprzez swe zadanie swoje zadanie społeczne.
służenia życiu: w rodzinie przecież rodzą się
ZAPRASZAMY > Krąg Biblijny – rozważanie tekstu Ewangelii na najbliższą niedzielę w grupie
> Czwartek godz. 19.00 – 20.00 , salka za chórem
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
♦ Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa uświadamia nam, że Chrystus uwielbiony, przebywający z
Bogiem jest równocześnie z nami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Żyje w Kościele,
nieustannie uobecnia się w czasie każdej Eucharystii.
♦ Przez cały maj codziennie o godz.17.30 nabożeństwo ku czci Matki Bożej.
♦ Wczoraj dzieci z IIIb przystąpiły po raz pierwszy do Komunii Św., a dzisiaj uczynią to dzieci z klasy IIIa
na Mszach św. o godz. 10.30 i 12.00. (Razem 47 dzieci) Życzymy im z całego serca, aby przyjaźń z
Jezusem trwała zawsze, a żywy przykład wiary oraz wsparcie rodziców i najbliższych pomagało im
wzrastać w wierze. W Białym Tygodniu dzieci wraz z rodzicami zapraszamy na nabożeństwo maryjne o
godz. 17.30 i na Mszę św. Dziękujemy za dar dla kościoła od rodziców i dzieci a są nimi ozdobne świece
oliwne oraz obrus na ołtarz.
♦ Dziś z racji III niedzieli wyjątkowo o godz. 9.00 zapraszamy na Mszę św. w intencji rodzin, z
błogosławieństwem małżeństw. Na tę Mszę zapraszamy szczególnie małżeństwa, które w maju obchodzą
kolejną rocznicę ślubu.
♦ Bóg zapłać za dzisiejszą składkę inwestycyjną z racji III niedzieli miesiąca. Dziękujemy również
p. Maćkowi za wymalowanie zakrystii. Możemy już zobaczyć, odnowioną i wyposażoną w nowe meble
zakrystię. Jest to Wasz dar na 70. rocznicę erygowania naszej parafii.
♦ Jutro rozpoczniemy septennę przed uroczystością Zesłania Ducha Świętego. Módlmy się, aby w każdym
z nas Bóg odnowił dary i charyzmaty. Zachęcamy do szczególnej modlitwy w intencji młodzieży
przygotowującej się do przyjęcia sakramentu bierzmowania.
♦ We wtorek po Mszy św. wieczornej wspólny różaniec a o godz. 19.30 próba przed bierzmowaniem dla
kandydatów z klasy I szkoły średniej.
♦ W środę Msza św. z nowenną do MBNP. W czwartek o godz.19.00 Krąg Biblijny a w piątek koronka do
Miłosierdzia Bożego.
♦ Za tydzień Niedziela Zesłania Ducha Świętego, w wigilię tego wydarzenia (tj. w sobotę), zapraszamy na
spotkanie modlitewne do kościoła na godz. 18.00 kandydatów do bierzmowania z kl. VIII oraz kl. I szkoły
średniej.
♦ Liceum Ogólnokształcące Zakonu Pijarów w Krakowie zaprasza na dzień otwarty 19.05 środa o godz.
16.00 – 19.00 więcej informacji w gablocie parafialnej
♦ Procesja Bożego Ciała, odbędzie się 3 czerwca ulicą Wierzyńskiego, Myczkowskiego i powrót do
kościoła ul. Balicką. Prosimy parafian, o zorganizowanie się i przygotowanie ołtarzy: 1. przy
skrzyżowaniu ul. Wierzyńskiego i Myczkowskiego 2. przy zbiegu ul. Balickiej i Zakliki 3. w parku przy
figurze Matki Bożej i 4. przy plebanii.
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask Bożych i opieki Matki
Najświętszej i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego tygodnia.
__________________________________________________________________________
Msza pogrzebowa za śp. Adama Karwali z ul. Myczkowskiego we wtorek o godz. 10.00. Poprzedzona
wspólnym różańcem. Wieczny odpoczynek …

INTENCJE MSZALNE 16 – 23. 05. 2021r.

Niedziela
Wniebowstąpienie
Pańskie
16.05.
Dzień św. JP II

Poniedziałek 17.05.

7.30

+ Zofia i Franciszek KARCZ

9.00

Za Parafian. Dobroczyńców. Błogosławieństwo małżeństw

10.30

I Komunia św.

12.00

I Komunia św.

16.30

+ Zofia i Franciszek DYRDA, córki: Helena i Teresa oraz zięć
Antoni

18.00

+ Honorata i Tadeusz ŁYKO, córka Krystyna, syn Marian

7.00

+ Krzysztof MAŚLANKA (od rodz. Baranków z Bibic)

18.00

Przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli o wieczną
szczęśliwość dla śp. Andrzeja TOMASIEWICZA

7.00

+ Krzysztof MAŚLANKA (od Stanisława Smagi z Dobrej)

Wtorek – 18.05.
18.00
Środa – 19.05.

7.00
18.00
7.00

Czwartek – 20.05.
18.00
Piątek – 21.05.

Sobota – 22.05.

Niedziela
Zesłanie Ducha
Świętego
23.05.

7.00

+ Jacek KOŻUCHOWICZ (od koleżanek i kolegów z zakładu
pracy)
+ Krzysztof MAŚLANKA (od Anny i Roberta Surdziel z
Tymbarku)
Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.
+ Krzysztof MAŚLANKA (od Magdaleny i Krzysztofa Smagi z
Dobrej)
Od kościelnych i organisty w intencji ofiarodawców, którzy
złożyli dary za opłatki
+ Krzysztof MAŚLANKA (od Małgorzaty i Michała Becla z
Dobrej)

18.00

+ Józef TOMASIAK i żona Janina w rocznicę śmierci

7.00

+ Jacek KOŻUCHOWICZ (od koleżanek i kolegów z zakładu
pracy)

18.00

+ Wiesława (f) SKWIRA (imieninowa)

7.30

+ Tadeusz ŁUSZCZEK w 15 r. śmieci (od żony)

9.00

+ Józef RAŹNY

10.30

W intencji obrony życia

12.00

Za Parafian. S. Chrztu

16.30

+ Józef SIWEK (od II rej. ul. Kurozwęckiego)

18.00

+ Helena WYROBA z synami i synowymi

Nabożeństwo Majowe o godz. 17.30
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