
INTENCJE MSZALNE 08.05 – 15.05.2022 r.  
 
 
 
 
Pismo Parafii Matki B. Nieustającej Pomocy w Krakowie – Mydlnikach *nr 19(916) * 08.05.2022r. * do użytku wewnętrznego 
 

Słowo Boże 

1 czytanie (Dz 13, 14.43-52)  

W owym czasie Paweł i Barnaba przeszedłszy przez Perge, dotarli do Antiochii Pizydyjskiej, 
weszli w dzień sobotni do synagogi i usiedli. A wielu Żydów i pobożnych prozelitów 
towarzyszyło Pawłowi i Barnabie, którzy w rozmowie starali się zachęcić ich do wytrwania 
w łasce Boga. W następny szabat zebrało się niemal całe miasto, aby słuchać słowa Bożego. 
Gdy Żydzi zobaczyli tłumy, ogarnęła ich zazdrość, i bluźniąc, sprzeciwiali się temu, co mówił 
Paweł. Wtedy Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: ”Należało głosić słowo Boże najpierw 
wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, 
zwracamy się do pogan. Tak bowiem nakazał nam Pan: ”Ustanowiłem cię światłością dla 
pogan, abyś był zbawieniem aż po krańce ziemi”. Poganie, słysząc to, radowali się 
i uwielbiali słowo Pańskie, a wszyscy, przeznaczeni do życia wiecznego, uwierzyli. Słowo 
Pańskie rozszerzało się po całym kraju. Ale Żydzi podburzyli pobożne a wpływowe kobiety 
i znaczniejszych obywateli, wywołali prześladowanie Pawła i Barnaby i wyrzucili ich ze 
swych granic. A oni otrząsnąwszy na nich pył z nóg, przyszli do Ikonium, a uczniów 
napełniało wesele i Duch Święty. 
2 czytanie (Ap 7, 9. 14b-17) 
Ja, Jan, ujrzałem wielki tłum, którego nie mógł nikt policzyć, z każdego narodu i wszystkich 
pokoleń, ludów i języków, stojących przed tronem i Barankiem. Odziani są w białe szaty, 
a w ręku ich palmy. I rzekł do mnie jeden ze starców: ”To ci, którzy przychodzą z wielkiego 
ucisku i opłukali swe szaty, i w krwi Baranka je wybielili. Dlatego są przed tronem Boga i w 
Jego świątyni cześć Mu oddają we dnie i w nocy. A Siedzący na tronie rozciągnie nad nimi 
namiot. Nie będą już łaknąć ani nie będą już pragnąć, i nie porazi ich słońce ani żaden upał, 
bo paść ich będzie Baranek, który jest pośrodku tronu, i poprowadzi ich do źródeł wód 
życia: i każdą łzę otrze Bóg z ich oczu”. 
Ewangelia (J 10, 27-30)  

Jezus powiedział: ”Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję 
im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który 
Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec 
jedno jesteśmy”. 

Komentarz do Ewangelii 

W rozpoczętym dziś tygodniu będzie nam nadal codziennie towarzyszyła Ewangelia św. 
Jana, choć już nie w takim porządku, jak dotychczas (gdy czytaliśmy kolejne, bezpośrednio 
następujące po sobie, perykopy). Proponuję, by tej lekturze nadać pewien klucz, 
mianowicie, każdorazowo zastanowić się, co dany urywek mówi w ogóle o naszej wierze. 
By  zrozumieć  dzisiejszy,  króciutki  ustęp,  wypada sięgnąć  do  wcześniejszego  rozdziału,  
 

Niedziela  
8.05 

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

9.00 + Wanda i Stanisław CZEPIEC 

10.30 + Stanisław BABIARZ  

12.00 Za Parafian. Sakrament Chrztu 

18.00 + Helena WYROBA z synami i synowymi 

Poniedziałek  
 9.05. 

7.00 + Stanisław PIROWSKI (od brata Leonarda z rodz.) 

18.00 + Stanisław GÓRECKI  

Wtorek  
 10.05. 

7.00 + Stanisław PIROWSKI (od brata Jana z rodz.) 

18.00 + Izydor WOŹNIAK 

Środa  
 11.05. 

7.00 + Stanisław PIROWSKI (od Czesławy Kuciel z rodz.) 

18.00 Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP. 

Czwartek  
12.05. 

7.00 + Stanisław PIROWSKI (od rodziny Urbańczyków) 

18.00 + Helena SIKORA w 15 r. śmierci i zmarłych z rodziny 

II Piątek  
 13.05.  

7.00 + Piotr i Ryszard GACZOŁ 

18.00 WYPOMINKOWA 

Sobota  
 14.05.  

7.00 + Stanisław PIROWSKI (od chrześniaka Wojtka z rodz.) 

18.00 
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MBNP 
 i wszelkie potrzebne łaski dla Zosi z okazji 7 rocznicy 
urodzin oraz dla jej rodziców 

Niedziela  
15.05 

7.30 Rez. 

9.00 Za Parafian. Dobroczyńców 

10.30 I Komunia św. kl. III A 

12.00 I Komunia św. kl. III B 

18.00 Dziękczynno – błagalna z okazji imienin Zofii 



 
który opowiada o uzdrowieniu przez Jezusa człowieka w sposób niezawiniony 
niewidomego od urodzenia (zob. J 9, 1-7), co posłużyło Mu do wskazania na toczącą ludzi 
jeszcze gorszą, duchową i tym razem zawinioną już ślepotę: „Jezus rzekł: «Przyszedłem na 
ten świat, aby przeprowadzić sąd (albo: «wprowadzić podział»), aby ci, którzy nie widzą, 
przejrzeli, a ci, którzy widzą, stali się niewidomymi». Usłyszeli to niektórzy faryzeusze, 
którzy z Nim byli i rzekli do Niego: «Czyż i my jesteśmy niewidomi?» Jezus powiedział do 
nich: «Gdybyście byli niewidomi, nie mielibyście grzechu, ale ponieważ mówicie: 
‘Widzimy’, grzech wasz trwa nadal” (J 9, 39-41). Następnie, Jezus wygłosił mowę, w której 
porównał siebie do Dobrego Pasterza (zob. J 10, 1-18) i która, niestety, wywołała Jego 
ponowne odrzucenie (zob. J 10, 19-24), na co Jezus odpowiedział ripostą: „Nie wierzycie, 
bo nie jesteście z moich owiec…” (J 10, 26) – ciąg dalszy tej riposty to właśnie dzisiejszy 
fragment Ewangelii. Przekonujemy się więc, że gdybyśmy nie poznali wpierw jego 
poprzedzającego kontekstu, stracilibyśmy jego polemiczną wymowę. Tymczasem, być 
„owcą” należącą do Dobrego Pasterza – posłuszną („Moje owce idą za Mną…)”, zbawioną 
(„Ja daję moim owcom życie wieczne…”) i bezpieczną („Moje owce nie zginą na wieki i nikt 
ich nie wyrwie z mojej ręki ani z ręki mego Ojca”) – oznacza zarazem stanąć w opozycji do 
świata; albowiem, choć właśnie to ten „świat tak Bóg umiłował, że dał swojego Syna” (por. 
J 3, 16), to jednak, mimo to, ten sam „świat Syna nie poznał” (zob. J 1, 10). Dobry Pasterz 
nie wychowuje nas zatem „pod kloszem”, tylko na „poligonie”; nie trzyma nas 
w „oblężonej twierdzy”, lecz posyła na „front”. (Mateusz.pl) 
 

NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

IV Niedziela Wielkanocna jest obchodzona w Kościele jako Niedziela Dobrego 

Pasterza – dzień szczególnej modlitwy o powołania. Praktykę modlitwy Kościoła w intencji 

powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego ustanowił w 1964 r. papież Paweł VI. 

Od tamtego czasu jedna z niedziel okresu wielkanocnego, zwana Niedzielą Dobrego 

Pasterza, poświęcona jest na modlitwę w intencji powołań. 

Trzeba prosić Boga, aby udzielił wielu młodym osobom daru powołania. Trzeba 

modlić się za młodych, aby odważnie odpowiedzieli na Boże wezwanie. Trzeba prosić, aby 

nie zabrakło pasterzy; dobrych pasterzy, którzy będą oddawać życie za owce. Niemniej 

jednak nie zapomnijmy o tych, którzy już zostali powołani do bycia pasterzami. 

O kapłanach, o zakonnikach. Oni już odpowiedzieli na Boże wezwanie i kroczą za Jezusem 

– Dobrym Pasterzem. Oni – jak Jezus – oddają życie. Każdego dnia w zaciszu plebanii lub 

klasztoru ofiarują swoje cierpienie, swoją samotność, walkę duchową, za ciebie. Kroczą za 

Dobrym Pasterzem i oddają życie za owce. 

Powołanie zawsze jest dane w Kościele i za pośrednictwem Kościoła. Jak Jan Paweł 

II napisał w adhortacji „Pastores dabo vobis”, Kościół rozpoznaje i uznaje powołanie. Stąd 

też Kościół stawia powołanym warunki i wymagania potrzebne do jego realizacji. Czasem 

klerycy mają z tym kłopoty, ponieważ noszą w sobie własną wizję powołania, trzeba więc 

niekiedy naprowadzić ich na wizję eklezjalną, Chrystusową. Jest to wielki dar i zarazem 

wielkie zadanie, jako że powołanie odkryte i przyjęte staje się wielkim zadaniem do 

wypełnienia. Jest wolą Kościoła, aby na drodze odczytywania powołania do kapłaństwa 

każdy z kandydatów przeszedł właściwy dla siebie okres formacji ludzkiej, duchowej, 

intelektualnej i duszpasterskiej. 

 

 

 

W Niedzielę Dobrego Pasterza seminarzyści odwiedzają różne parafie i dzielą się 

świadectwem swojego powołania. Warto podkreślić, że Tydzień Modlitw o Powołania 

obejmuje nie tylko powołania do kapłaństwa, ale i życia konsekrowanego. Sama modlitwa 

o powołania także nie ogranicza się do tego jednego tygodnia w ciągu roku. Dziękujmy za 

wielki dar powołania, za to wyróżnienie, i prośmy Chrystusa w czasie tych świętych dni, 

żeby nam pomógł nową miłością pokochać nasze powołanie i je jak najlepiej przy pomocy 

Ducha Świętego wypełniać. (niedziela.pl) 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE    

CZWARTA NIEDZIELA WIELKANOCNA 

- Dziś czwarta niedziela Wielkanocy, którą nazywamy popularnie Niedzielą Dobrego 

Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. 

Dziękujemy za nowo wyświęconych, w sobotę diakonów w naszej archidiecezji. 

- Dziś uroczysta procesja z udziałem Episkopatu Polski z Wawelu na Skałkę ku czci św. 

Stanisława. Dziś również na Mszy św. o godz. 18.00 Uwielbienie Jezusa (przeniesione 

z pierwszej niedzieli) 

- Jutro, 9 maja, przypada uroczystość Św. Stanisława (ok. 1030-1079), biskupa 

i męczennika, głównego patrona Polski, przeniesiona z 8 maja ze względu na przypadającą 

niedzielę wielkanocną. Będziemy wzywać jego orędownictwa i wypraszać Bożą pomoc dla 

naszej ojczyzny.  

- We wtorek po wieczornej Mszy św. wspólny różaniec a po różańcu spotkanie Parafialnego 

Oddziału Akcji Katolickiej. W środę Msza św. z Nowenną do MBNP o godz. 18.00 

- W piątek, 13 maja, w liturgii będziemy wspominać Matkę Bożą Fatimską. Tego dnia 

przypada także 39. rocznicę zamachu na Świętego Jana Pawła II.  

- W sobotę święto Świętego Macieja Apostoła, który dołączył do grona Dwunastu po 

śmierci Judasza.  

- W naszej świątyni nabożeństwa majowe codziennie o godz. 17.30 . 

- Za tydzień uroczystość I Komunii św. na Mszach św. o godz. 10.30 dla dzieci z kl. III A 

oraz o godz. 12.00 dla dzieci z kl. III B. W tym tygodniu odbędą się próby dzieci w kościele 

a w sobotę o godz. 9.00 spowiedź dla dzieci i bliskich.  

- Bóg zapłać ze składane ofiary w ramach składki inwestycyjnej, która przypadnie 

w przyszłą niedzielę.  

- Rocznica I Komunii św. za 2 tygodnie na Mszy św. o godz. 10.30.  

 

Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy gorliwości  

w wypełnianiu codziennych obowiązków oraz otwartości na Boże natchnienia. 
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