
INTENCJE MSZALNE 03.04 – 10.04.2022 r.  
 
 
 
 
 
Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach *nr 14(911) * 03.04.2022r. * do użytku wewnętrznego 
 

Słowo Boże 

1 czytanie (Iz 43, 16-21)  
Tak mówi Pan, który otworzył drogę przez morze i ścieżkę przez potężne wody; który wiódł na 
wyprawę wozy i konie, także i potężne wojsko; upadli, już nie powstaną, zgaśli, jak knotek zostali 
zdmuchnięci. Nie wspominajcie wydarzeń minionych, nie roztrząsajcie w myśli dawnych rzeczy. Oto 
Ja dokonuję rzeczy nowej: pojawia się właśnie. Czyż jej nie poznajecie? Otworzę też drogę na pustyni, 
ścieżyny na pustkowiu. Sławić Mnie będą zwierzęta polne, szakale i strusie, gdyż na pustyni dostarczę 
wody i rzek na pustkowiu, aby napoić mój lud wybrany. Lud ten, który sobie utworzyłem, opowiadać 
będzie moją chwałę. 
 

2 czytanie (Flp 3, 8-14) 
Wszystko uznaję za stratę ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa, Pana 
mojego. Dla Niego wyzułem się ze wszystkiego i uznaję to za śmieci, bylebym pozyskał Chrystusa 
i znalazł się w Nim - nie mając mojej sprawiedliwości, pochodzącej z Prawa, lecz Bożą sprawiedliwość, 
otrzymaną przez wiarę w Chrystusa, sprawiedliwość pochodzącą od Boga, opartą na wierze - przez 
poznanie Jego: zarówno mocy Jego zmartwychwstania, jak i udziału w Jego cierpieniach - w nadziei, 
że upodabniając się do Jego śmierci, dojdę jakoś do pełnego powstania z martwych. Nie [mówię], że 
już [to] osiągnąłem i już się stałem doskonałym, lecz pędzę, abym też [to] zdobył, bo i sam zostałem 
zdobyty przez Chrystusa Jezusa. Bracia, ja nie sądzę o sobie samym, że już zdobyłem, ale to jedno 
[czynię]: zapominając o tym, co za mną, a wytężając siły ku temu, co przede mną, pędzę ku 
wyznaczonej mecie, ku nagrodzie, do jakiej Bóg wzywa w górę w Chrystusie Jezusie. 
 

Ewangelia (J 8, 1-11)  
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, 
a On usiadłszy nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę 
którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, 
tę kobietę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. 
A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus 
nachyliwszy się pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: 
Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się pisał na 
ziemi. Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do 
ostatnich. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. Wówczas Jezus podniósłszy się rzekł do 
niej: Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do niej Jezus: I Ja 
ciebie nie potępiam. - Idź, a od tej chwili już nie grzesz. 
 

Komentarz do Ewangelii 

Dzisiejsza perykopa jest jedną z najbardziej znanych w całej Ewangelii Janowej. Jej bohaterką jest 
kobieta, którą pochwycono na cudzołóstwie i kazano osądzić Jezusowi. Zwierzchnicy żydowscy, w 
swej pysze, byli przekonani, że wykażą się w tej sytuacji wielkim sprytem i – mówiąc w przenośni –  

V Niedziela  
Wielkiego Postu 

3.04. 
 

7.30 + Franciszka (f), Wojciech i Urszula CZEPIEC 

9.00 + Stefania BLAŃDA w 24 r. śmierci 

10.30 + Halina DUDA (od Sylwii i Marcina Waligórów) 

12.00 Za Parafian. Błogosławieństwo na Roczek Chrztu  

17.00 GORZKIE  ŻALE 

18.00 
Dziękczynna w 18 r. urodzin Julii z prośbą o Boże bł. 
Dary Ducha Świętego, zdrowie i opiekę MBNP  

Poniedziałek  
4.04. 

7.00 + Maria PAŁKA (od rodz. Tomasiewiczów)  

18.00 + Halina DUDA (od przyjaciółki Elżbiety)  

Wtorek  
5.04. 

7.00 + Krystyna RYNIA (od brata Romana)  

18.00 + Maria PAŁKA (od rodz. z Andrychowa) 

Środa  
 6.04. 

7.00 + Maria PAŁKA (od syna Leszka z rodziną) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP.  

I Czwartek  
 7.04. 

7.00 + Stanisław WAŚKO 

18.00 + Maria PAŁKA (od córki Ewy z synami)  

II Piątek  
 8.04.  

7.00 + Krystyna RYNIA (od Teresy Góralczyk z rodz.)  

18.00 WYPOMINKOWA 

Sobota  
9.04. 

7.00 
+ Krystyna RENIA (od kuzynki Agnieszki Góralczyk-
Bochenek z rodz.) 

18.00 + Maria PAŁKA (od wnuczki Beaty)  

Niedziela 
Palmowa 

10.04. 
 

7.30 + Maria PAŁKA (od córki Anny z mężem)  

9.00 + Anna i Tadeusz GŁOWACCY 

10.30 
Dziękczynna z okazji roczku Rozalii z prośbą o Boże bł. 
dla dziecka, rodziców i rodziców chrzestnych  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu  

17.00 GORZKIE  ŻALE 

18.00 + Bolesław, Teofila (f) i Andrzej  



 
upieką dwie pieczenie na jednym ogniu. To jedno wydarzenie miało ściągnąć wyrok skazujący 
zarówno na kobietę, jak i na Jezusa. Stawiając ją przed Jezusem od razu powołują się na prawo 
ludzkie: „W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować” (J 8,5). Zatem Mojżesz im kazał, a nie 
Bóg. W swojej zatwardziałości zatracili prawdziwe Prawo Boże, Dekalog zniknął przytłoczony przez 
613 przykazań będących ludzkim wytworem. Trudno się więc dziwić, że i Jezus, który nagle się 
pojawił i głosił Boże miłosierdzie, stanowił dla nich wielkie zagrożenie. Stąd ten chytry plan 
pokonania Go Jego własną bronią, Jego własnym nauczaniem. Jeśli bowiem stanie w obronie kobiety, 
sprzeciwi się Prawu, a jeśli ją potępi, zaprzeczy sam sobie i temu, czego do tej pory nauczał, a lud 
odwróci się od Niego. Tak czy inaczej – przegra. Jezus jednak doskonale wiedział, że faryzeusze 
i uczeni w Piśmie wystawiają Go na próbę i nie zamierzał grać w ich grę. Z pewnością wszystkich 
zdezorientował fakt, że bez słowa zaczął pisać palcem po ziemi, jakby nie obchodziła Go kobieta, ani 
pytania zgromadzonych. Jeszcze bardziej zdumiały ich Jego słowa: „Kto z was jest bez grzechu, niech 
pierwszy rzuci w nią kamieniem” (J 8,7). To jedno zdanie sprawiło, że wszyscy nagle zaczęli 
odchodzić. Jezus dotknął czułej struny. Oczywiście, że robili wszystko, by uchodzić za bezgrzesznych. 
Prawda była jednak całkiem inna, więc przestraszyli się, że Jezus ich zdemaskuje. A może już to 
zrobił? Niektórzy egzegeci uważają bowiem, że Jezus wypisywał na ziemi właśnie ich grzechy. To 
Jezus pokonał ich własną ich bronią, nie odwrotnie. Uciekli ze strachu przed konfrontacją ze swoim 
własnym sumieniem. Pozostał tylko Jezus i kobieta, której darował nowe życie: „Nikt cię nie potępił? 
(…). I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz” (J 8,10.11). (Mateusz.pl) 

 
 

Historia zasłaniania krzyży w naszych świątyniach 

V niedziela Wielkiego Postu wprowadza nas bardzo subtelnie w wymiar pasyjny tego 

okresu. Już od poniedziałku podczas Mszy Świętych będziemy się modlić prefacją o męce 

Pańskiej. Natomiast w kolekcie (modlitwie przed czytaniami) V niedzieli kierujemy do 

Pana takie słowa: „Udziel nam łaski abyśmy gorliwie naśladowali miłość Twojego Syna, 

który oddał własne życie za zabawienie świata”. 

Wielki Post jest naśladowaniem miłości Chrystusa, gdyż wyraża on w naszych 

postanowieniach miłość do Boga, którego chcemy uczcić przez wielkopostne praktyki oraz 

miłosierdzie wobec człowieka, gdyż jak mówił św. Augustyn, „Wstrzemięźliwość wasza 

niech będzie pokarmem dla biednych”. Czas Wielkiego Postu jest promocją 

człowieczeństwa, dyspozycyjnością wobec bliźniego. 

W V niedzielę Wielkiego Postu zwraca naszą uwagę fakt, iż nie widzimy krzyża – jest 

zasłonięty. Jednak Chrystus nas widzi, nawet jeśli jesteśmy w ciemnościach podobnych do 

ciemności grobu Łazarza, którego wskrzesza Chrystus w Ewangelii. 

W liturgii utrwalił się zwyczaj zasłaniania krzyży w V niedzielę Wielkiego Postu. Już w XI 

wieku w wielu kościołach zasłaniano całe ołtarze wielką zasłoną na czas przygotowania do 

świąt paschalnych. Zasłona była symbolem żalu i pokuty, którym człowiek powinien się 

oddać, aby mu wolno było znowu popatrzeć na Boski majestat po okresie oczyszczenia. 

Natomiast w XIII w. pojawił się zwyczaj zasłaniania krzyży na czas rozważania męki 

Pańskiej. Ponieważ w średniowieczu krzyże były wysadzane złotem i perłami, a Chrystus 

był ukazywany jako Zwycięski Zmartwychwstały Pan, przysłaniano je ze względu na 

swego rodzaju post dla oczu. 

Dziś zasłaniamy krzyż by zatęsknić za widokiem ukrzyżowanego Pana. By w jakimś 

stopniu zdystansować się do widoku krzyża, aby na nowo na niego spojrzeć w Wielki 

Piątek, gdy zostanie odsłonięty na naszych oczach w obrzędzie adoracji krzyża. Dlatego już 

dziś, mając przed naszymi oczami zasłonięty krzyż, zatęsknijmy za obliczem naszego Pana, 

który chce się nam na nowo ukazać i w dzisiejszej liturgii i w kolejnych dniach Wielkiego  

 

Postu. Tak jak Chrystus Pan pozwolił na nowo spojrzeć na świat wskrzeszonemu 

Łazarzowi, również my dzięki życiu, którego nam udziela Bóg w Świętej Liturgii, inaczej 

spójrzmy na otaczającą nas rzeczywistość. (o. Marcin Drąg OFMConv) 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU  

- Zgodnie z tradycją, od piątej niedzieli Wielkiego Postu w kościołach zasłaniane są krzyże.  

- Po Mszy św. o godz. 9.00 zmianka różańcowa i możliwość skorzystania z biblioteki.  

- Z racji pierwszej niedzieli miesiąca, po Mszy św. adoracja Najświętszego sakramentu a o 

godz. 18.00 Uwielbienie Jezusa – zapraszamy.  Nabożeństwo gorzkich żali o godz. 17.00.  

- W tym tygodniu przypada I czwartek miesiąca z całodzienną adoracją Jezusa 

Eucharystycznego. Pół godziny przed Mszą wieczorną modlitwa różańcowa w intencji 

powołań kapłańskich oraz wyjątkowo w intencji pokoju w Ukaranie oraz o Boże bł. 

i bezpieczeństwo dla naszej Ojczyzny. W tygodniu modlimy się na różańcu w tej intencji 

po Mszy wieczornej a w piątek po drodze krzyżowej.  

- W tym roku nie będzie wielkopostnych rekolekcji tylko we wrześniu przewidziana jest 

renowacja misji.  

 - Bardzo prosimy, aby nie odkładać spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Codziennie 

możemy korzystać z sakramentu pokuty przed Mszą św. i dodatkowo możemy skorzystać 

z sakramentu pokuty w najbliższy czwartek  od godz. 8.00 do 10.00 oraz od 16.00 do 18.00. 

Będą jeszcze inni księża.  

- Do piątku prosimy zgłosić chorych z naszej parafii, którzy chcieliby przyjąć, na zbliżające 

się święta Wielkanocne Jezusa w Komunii św. Do zgłoszonych chorych udamy się w sobotę 

(9.04) od godz. 8.30.  

- W piątek zapraszamy na nabożeństwo drogi krzyżowej o godz. 16.30 (dzieci) o 

godz. 17.15 i 19.00.  

- Ekstremalna Droga Krzyżowa z Mydlnik do Czernej rozpocznie się w najbliższy piątek 

o godz. 21.00 Mszą św. w naszym kościele.  

- Zbiórka ministrantów i lektorów w sobotę (9 kwietnia) o godz. 10.00 w kościele 

- Za tydzień Niedziela Palmowa, która rozpoczyna Wielki Tydzień. Błogosławieństwa palm 

na każdej Mszy św. Uroczyste poświęcenie palm przy bramie przed Mszą św. o godz. 10.30 

i procesja do kościoła z udziałem dzieci. Po Mszy św. ogłoszenie wyników i rozdanie 

nagród w XVI Parafialnym Konkursie na najwyższą  Palmę Wielkanocną w Dzielnicy VI.  

- Tego dnia przypada także kolejna rocznica katastrofy smoleńskiej. Będziemy modlić się 

za wszystkich, którzy zginęli pod Smoleńskim, aby miłosierny Bóg obdarzył ich udziałem 

w życiu wiecznym.  

- Bóg zapłać za złożone dary w ramach akcji „Tornister dla Sąsiada”. Zapraszamy wszystkie 

zainteresowane dorosłe osoby z Ukrainy na kolejną bezpłatną lekcję języka polskiego. 

Zajęcia odbędą się w środę (6.04) o godz. 16.00 w tutejszym kościele parafialnym. 

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy doświadczenia bliskości 

Boga i Jego zbawczej mocy oraz opieki Matki Najświętszej. 
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