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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”. 

III Niedziela  
Wielkiego Postu 

20.03. 

7.30 + Józef RAŹNY 

9.00 
O Boże bł. opiekę MBNP i zdrowie  dla Stanisława w 
18 r. urodzin oraz  +  Stefania(f) DURLIK 

10.30 
+ Halina DUDA (od siostry Ewy i chrześniaka 
Sebastiana)  

12.00 Za Parafian. Dobroczyńców. 

17.00 GORZKIE  ŻALE 

18.00 + Marian i Helena PYŻ 

Poniedziałek  
21.03. 

7.00 + Maria PAŁKA (od rodz. Oksiutów z ul. Balickiej)  

18.00 + Halina DUDA (od Marii Hulbój z synem Krzysztofem)  

Wtorek  
 22.03. 

7.00 + Maria PAŁKA (od sąsiadów Głowackich)  

18.00 + Halina DUDA (od Anny i Tadeusza Barcik) 

Środa  
 23.03. 

7.00 + Halina DUDA (od Karoliny i Adriana Mrózek)  

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

Czwartek  
 24.03. 

7.00 + Maria PAŁKA (od rodz. Dymacz) 

18.00 + Halina DUDA (od chrzestnej)  

Piątek – 25.03. 
Zwiastowanie 

Pańskie 

7.00 + Maria PAŁKA (od Teresy i Stefana Śliwa) 

9.00 + Halina DUDA (od swatów z Żywca) 

18.00 + Krzysztof SĘK 

Sobota  
 26.03. 

7.00 + Halina DUDA (od Anety i Kamila Hulbójów) 

18.00 
+ Maria PAŁKA (od wdzięcznych pacjentów z ul. 
Długoszowskiego i Na Nowinach) 

IV Niedziela  
Wielkiego Postu 

27.03. 
 

7.30 
+ Agnieszka i Stanisław WALIGÓRA, synowie: 
Stanisław, Jan, Karol i Bolesław 

9.00 + Maria NOWAK-ŁUSZCZ, mąż Julian i syn Henryk 

10.30 + Stanisław GÓRECKI w 2 r. ś.  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

17.00 GORZKIE  ŻALE 

18.00 + Halina DUDA (od Krystyny i Bogusława Pal) 



Komentarz do Ewangelii 

Dlaczego na świecie wydarzają się nieszczęścia? Żydzi w starożytności interpretowali cierpienie 
w kategorii grzechu i kary. Człowieka popełniającego grzech spotyka od Boga automatycznie kara. 
Temu myśleniu Pan Jezus sprzeciwia się w dzisiejszej Ewangelii. O Galilejczykach zabitych przez Piłata 
czy o ofiarach wypadku w Siloe, wyraża się jak o zwykłych ludziach, nie bardziej grzesznych od innych. 
Dlaczego zatem to im się przytrafiło? Pan Jezus nie odpowiada na to pytanie. Cierpienie pozostaje 
Bożą Tajemnicą. Nasz Zbawiciel zwraca nam uwagę na coś innego: na potrzebę ciągłego nawracania 
się. Wyraża to w przypowieści, którą można duchowo odcyfrować: zasadzone drzewo to każdy z nas, 
właściciel ogrodu to Bóg Ojciec, ogród to Kościół Święty, ogrodnik to Pan Jezus. Bóg oczekuje od nas 
owocu, czyli dobrych uczynków. Gdy ich nie przynosimy, to według sprawiedliwości powinniśmy być 
wycięci z ogrodu. Pan Jezus jednak wstawia się za nami i wyprasza nam u Boga jeszcze jeden rok, 
czyli okres Łaski Bożej, który będzie trwać do końca naszego ziemskiego życia. Z jej pomocą łatwo 
jest czynić dobro, lecz jeśli zamkniemy się w naszym egoizmie, to nie będziemy mieli 
usprawiedliwienia. Dlatego nie pytajmy: Dlaczego coś się dzieje? tylko: Co ja mogę zrobić, by być 
lepszym? (Mateusz.pl) 

 

Kapelan wojskowy z Ukrainy: gdzie nie ma prawdy, nie może być pokoju 
Ojciec Andriy Zelinskyy od 2014 r. jest kapelanem wojskowym wśród żołnierzy walczących na 

Ukrainie. „To nie jest tak, że Zachód zdecydował się nie patrzeć na konflikt, który wtedy wybuchł. 

Wszyscy po prostu zamknęli oczy, udawali, że nie widzą co się dzieje. Na szczęście, dziś nie jesteśmy 

sami” - przyznaje jezuita w rozmowie z agencją Crux. 

Dziś o. Andriy jest koordynatorem kapelanii i posługuje broniącym kraju żołnierzom. Jako specjalista 

od nauk politycznych zakonnik przyznaje, że ambicje Putina są większe niż Ukraina. Trzeba to 

zrozumieć, ponieważ inaczej stajemy się ofiarą własnej ignorancji. „Pokój, ale on jest możliwy tylko 

tam, gdzie jest prawda. Jak powiedział Jezus, tylko prawda was wyswobodzi” – stwierdza kapelan.   

W jego ocenie, obecna wojna nie jest jedynie konfliktem między dwoma państwami, ale jest testem 

na nasze człowieczeństwo. Sprawdzane są wartości, którymi kieruje się zachodni świat i tradycja 

judeochrześcijańska. Pokój jest odpowiedzialnością za pielęgnowanie prawdy, której nie można 

sztucznie wytworzyć w gabinetach politycznych. Dzisiejszy problem z Rosją jest podobny do 

mechanizmów w państwach totalitarnych w XX wieku. Bazowały one na przekonaniu, że można 

odgórnie ustalić co jest prawdą i zmusić ludzi do wierzenia w kłamstwa. Ideologia komunistyczna 

zakładała walkę klas, a nazizm uznawał wyższość jednej rasy ludzkiej nad drugą, tak obecnie Putin, 

jak i patriarcha Cyryl wierzą, że Ukraińcy powinni zrozumieć i przyjąć, że ich tożsamość 

w rzeczywistości jest rosyjska. Według jezuity, obrona Ukrainy pokazuje, że Ukraińcy nie chcą 

wyzwolenia tego rodzaju. Ukraińcy strzelają do rosyjskiej armii, jakby chcieli powiedzieć: 

„odejdźcie, oswobadzajcie raczej siebie!” Dla jezuity, przykładem propagandy rosyjskiej jest 

wręczenie przez Cyryla w katedrze moskiewskiej ikony szefowi Federalnej Służby Wojsk Gwardii 

Narodowej Rosji. Wiktor Zołotow oznajmił przy tej okazji, że konieczne jest pokonanie nazistów, 

którzy chronią się w szkołach i budynkach cywilnych. 

Tylko w Charkowie zostało zniszczonych 60 szkół i 600 budynków mieszkalnych. Ogromne są także 

zniszczenia w Kijowie. Kapelan przyznaje, że nie ma zrozumienia dla żołnierzy rosyjskich, którzy są 

współodpowiedzialni za te działania. „Wiedzieli, że nie przychodzą do nas napić się herbaty czy 

wspólnie pośpiewać. Putin nie zrzuca bomb własnoręcznie. Oni robią to, najlepiej jak potrafią” – 

podkreślił duchowny. 

Wojna jest także okazją do refleksji filozoficznej nad pokojem. „W XXI wieku uznawaliśmy go za 

coś pewnego. Ale ten i inne konflikty pokazują, że za pokój zawsze trzeba zapłacić, a ceną jest prawda. 

Jeśli zaczynamy prawdę kreować, jak to robi Putin, który wmawia ludziom, że nie wcale zabijają 

cywilów, to jest to całkiem bezsensowne zło”. Jak podkreśla o. Zelinskyy, nie ma dla tej wojny 

żadnego uzasadnienia. „To zło dla zła. Co możesz osiągnąć zrzucając 500 kilogramową bombę na 

szpital położniczy?” – pyta retorycznie ukraiński jezuita. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

- Zapraszam na gorzkie żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.00. Bóg zapłać za dzisiejszą składkę 

z racji III niedzieli miesiąca. 

- Zapraszamy w tygodniu do modlitwy różańcowej, po Mszy wieczornej (a w piątek po drodze 

krzyżowej) w intencji pokoju dla Ukrainy i bezpieczeństwa dla naszej Ojczyzny.  

- W piątek, 25 marca, przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Tego dnia obchodzimy Dzień 

Świętości Życia. Przykazanie Boże stoi na straży życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci.  

- Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa 

dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej 

modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć dowolnie wybrane 

dodatkowe postanowienia. Takie zobowiązanie będzie można podjąć uroczyście podczas Mszy św. o 

godz. 7.00, 9.00 lub 18.00. 

- Nabożeństwo drogi krzyżowej w piątek o godz. 16.30 dla dzieci oraz o godz. 17.15 i 19.00. 

- W sobotę w liturgii przypada wspomnienie Dobrego Łotra oraz dzień modlitwy za więźniów.  

- Dziękujemy za przyniesione już przybory szkolne w ramach akcji „Tornister dla Sąsiada”. Osoby, 

które chciałyby jeszcze ofiarować dowolne przybory szkolne dzieciom i młodzieży zaczynającym 

naukę w szkołach naszego miasta i regionu, mogą przynosić przybory szkolne do kościoła przed lub 

po Mszach Św. lub do biblioteki Szkoły Podstawowej nr 138 od poniedziałku do piątku w godz. 

Od 9.45 do 15.45. 

- Msza z poświeceniem modlitewników dla dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. w przyszłą 

niedzielę o godz. 10.30  

- Spotkanie rodziców kandydatów do Bierzmowania z kl. 8 w niedzielę 27 marca po Mszy św. 

wieczornej w naszym kościele czyli ok. godz. 19.00 

- Przypominamy o możliwości wyjazdu na teatralną inscenizację Męki Pańskiej do Myślenic 

w reżyserii aktora Teatru Bagatela Marcina Kobierskiego w sobotę 2 kwietnia na godz. 

18.30. Spektakl odbędzie się w sali teatralnej Domu Katolickiego przy ul. 3 Maja 1A w Myślenicach. 

Czas trwania ok. 1h 45 minut. Cena wejściówki to dobrowolna ofiara złożona po spektaklu. Zapisy 

w zakrystii.  

- XVI Parafialny konkurs na NAJWYŻSZĄ Palmę Wielkanocną odbędzie się 10 kwietnia 2022r. 

Zgłaszanie palm do konkursu w godz. 9.45 – 10.30 na parkingu przed kościołem MBNP w Mydlnikach 

Ogłoszenie wyników konkursu i rozdanie nagród po Mszy św. 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 zdobień.  

- Kapela z Bronowic przy współpracy z Klubem Kultury Mydlniki poszukuje chętnych osób grających 

m. in. na klarnecie, trąbce, akordeonie, kontrabasie do wspólnego grania. Potrzeba nowych osób, 

szczególnie z Mydlnik i okolic do pielęgnowania lokalnego folkloru. Szczegóły pod numerem 

telefonu dostępnym na plakacie. 

- Duszpasterze wraz z Radą Parafialną zapraszają osoby, które wynajmują na terenie naszej parafii 

mieszkania dla uchodźców z Ukrainy na spotkanie na plebanię w środę (23.03) o godz. 19.30 w celu 

poznania potrzeb i próby zorganizowania wspólnego wsparcia oraz rozwiązania ewentualnych 

problemów.      

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy trwania przy Chrystusie  

i pomnażania Bożych darów. 
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