
INTENCJE MSZALNE  
od 18 do 24 kwietnia 2022 

 
PONIEDZIAŁEK (09 V 2022) – Uroczystość św. Stanisława 

7
00 

1) + Ewa Cholewa – Msza św. greg. 
2) ++ Anna, Ludwik Szostak 
3) + Władysław Dyduła – int. od kolegów córki z Ochrony 

7
30

 + Jerzy Chmielek w 6 r. śm.  
18

30
 O bł. Boże i zdrowie dla Ewy 

WTOREK (10 V 2022)  
7

00 
+ Jan Filipowicz w 9 r. śm.  

7
30

 + Ewa Cholewa – Msza św. greg. 
18

30 
++ Mieczysław, Marianna Stańdo 

ŚRODA (11 V 2022)  

7
00 1) ++ Franciszka Blaschke, Wojciech Rusin w r. śm.  

2) ++ Maria, Kazimierz Kędzierscy 
7

30
 + Teresa w 6 r. śm.  

18
30

 + Ewa Cholewa – Msza św. greg. 
CZWARTEK (12 V 2022) 

7
00

 
1) + Ewa Cholewa – Msza św. greg. 
2) ++ Jan, Wiktoria 

7
30

 + Domicella Dudzik 
18

30
 + Marianna Wolna i zm. z rodz.  

PIĄTEK (13 V 2022) -  Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Fatimskiej 

7
00

 
1) ++ Jerzy i zm. rodzice: Sklorz i Chmielek 
2) + Władysław Dyduła – int. od kolegów córki z Ochrony 
3) + Henryk Żukowski – in. od pracowników firmy Krakdruk 

7
30

 + Ewa Cholewa – Msza św. greg. 
18

30
 + Józef Pawlik w 12 r. śm.  

SOBOTA (14 V 2022) – Święto św. Macieja Apostoła 

7
00 1) ++ Zofia, Tadeusz Łachwa 

2) ++ Elżbieta Kurbiel – int. od córki Anety i wnuczki Sary 
7

30
 + Wacław Żaba – int. od rodz. Mirochna ze Stróży 

18
30

 + Ewa Cholewa – Msza św. greg. 
V NIEDZIELA WIELKANOCY (15 V 2022)  
7

30 
+ Zofia Wajda w dniu imienin 

9
00 

++ Antonina, Edward Konieczny 

10
30 O bł. Boże i szczerą pobożność Eucharystyczną dla dzieci I Komunijnych i ich 

rodzin 
12

00 
Za parafian 

13
15 

++ Stanisław, Ludwik, Seweryna, Jerzy, Wiktoria 
17

00 
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg. 

18
30 

O bł. Boże i zdrowie dla Zofii i Stanisława 
20

00 
++ Katarzyna, Bronisław 
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EWANGELIA – IV NIEDZIELA WIELKANOCNA/ J 10, 27-30 / 

Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one 
za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą 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». 

 
ROZWAŻANIE 

Słowa dzisiejszej Ewangelii mają bardzo konkretny kontekst. Jezus 
wypowiedział je w portyku Salomona, w świątyni jerozolimskiej, w 
bardzo szczególnym czasie, a mianowicie podczas święta poświęcenia 
świątyni. Był to moment, w którym otaczający Go Żydzi bardzo wyraźnie 
zażądali, aby ujawnił prawdę o sobie, aby wyznał, że jest Mesjaszem. W 
odpowiedzi usłyszeli te niezwykłe słowa, w których mieli odkryć, że 
powołanie mesjańskie oznacza dla Jezusa wejście w żywą relację z 
każdym z nas: Moje owce są Mi posłuszne. Ja je znam. Wyraźnie widać tu 
dynamikę dialogu, dwustronną relację, zaangażowanie. Pasterz zna owce, 
a one są Mu posłuszne. Jest to relacja miłości, wzajemnej na siebie 
wrażliwości, relacja wzajemnego zaufania. Dla Jezusa misja mesjańska 
oznacza zapewnienie każdemu człowiekowi owego bezpieczeństwa, które 
jest tożsamością chrześcijanina. 
 
Panie Jezu Chryste, bardzo uspokaja mnie to zapewnienie, że nikt mnie nie 
wyrwie z Twojej ręki. Trzymaj mnie mocno, nawet gdy się wyrywam.  
Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. 

 
 
 
 
 
 



PRZYKAZANIE III – PAMIĘTAJ ABYŚ DZIEŃ ŚWIĘTY ŚWIĘCIŁ 
 

 Dlaczego w Izraelu świętuje się szabat? Szabat jest dla ludu Izraela 
wielkim znakiem przypominającym o Bogu, Stwórcy i Wyzwolicielu. Szabat 
przypomina o siódmym dniu stworzenia, ponieważ, jak mówi Pismo o Bogu, 
„przestał pracować i odpoczął". Bóg dał niejako upoważnienie wszystkim 
ludziom do tego, by przerwali pracę i zaczerpnęli nowych sił.  
 Szabat ma także przypominać o drugim wielkim znaku - wyzwoleniu 
Izraela z niewoli egipskiej: „Pamiętaj, że byłeś niewolnikiem w ziemi 
egipskiej". Szabat jest zatem świętem ludzkiej wolności. W tradycyjnym 
judaizmie ten dzień wolności i odpoczynku jest również przedsmakiem 
przyszłego świata. Jezus zachowuje szabat, ale jednocześnie mówi, że: 
„Szabat jest ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu". To, że 
Jezus rości sobie prawo do uzdrawiania w szabat i interpretowania nakazu 
szabatu przez pryzmat serca, stawia Żydów przed dylematem: albo Jezus jest 
posłanym przez Boga Mesjaszem, wówczas jest „Panem szabatu", albo jest 
zwykłym człowiekiem, wówczas Jego podejście do szabatu jest grzechem 
przeciwko Prawu.  
 Chrześcijanie zamienili świętowanie szabatu na celebrację niedzieli, 
dlatego że Jezus Chrystus zmartwychwstał w niedzielę. Dzień Pański zawiera 
jednak w sobie elementy szabatu. W ten sposób chrześcijańska niedziela ma 
trzy zasadnicze elementy: 1. Przypomina o stworzeniu świata i odzwierciedla 
świąteczny blask dobroci Boga w czasie; 2. Przypomina o ósmym dniu 
stworzenia, kiedy w Chrystusie świat stał się nowy; 3. Podejmuje motyw 
odpoczynku, nie po to jednak, aby uświęcić przerwanie pracy, ale aby już 
teraz wskazać na wieczny odpoczynek człowieka w Bogu. Katolik uczęszcza 
w niedzielę na Mszę Świętą. Porzuca w tym dniu wszelkie zajęcia, które 
przeszkadzają mu w uwielbieniu Boga i zakłócają świąteczny charakter dnia 
radości, spokoju i odpoczynku. Ponieważ niedziela jest co tydzień 
powracającą Wielkanocą, chrześcijanie od samego początku zbierają się w 
tym dniu, aby oddawać cześć swemu Odkupicielowi, dziękować Mu i na 
nowo jednać się z Nim i innymi odkupionymi.  
 Zasadniczym dążeniem każdego świadomego katolika jest uświęcenie 
każdej niedzieli i pozostałych świąt kościelnych. Aby to uczynić, należy się 
oderwać od pilnych obowiązków domowych i ważnych zadań społecznych. 
Wzięcie udziału w niedzielnej Eucharystii ma zasadnicze znaczenie dla życia 
chrześcijańskiego, dlatego Kościół z całą stanowczością uznaje za grzech 
ciężki nieobecność na niedzielnej Mszy Świętej bez ważnej przyczyny. 
Niedziela prawdziwie służy dobru społecznemu, gdyż jest znakiem 
sprzeciwu wobec totalnego zawłaszczenia człowieka przez świat pracy.  
 

 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE  
NA IV NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 

 
 1. Dziś Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczęcie Kwartalnych 
dni modlitw w tej intencji. Chętnych do wstąpienia do seminarium lub do 
zgromadzenia zakonnego zapraszamy na spotkanie z duszpasterzem w 
umówionym wcześniej terminie. Wszystkich prosimy o modlitwę w tej intencji.  
  
 2. Jutro uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego 
patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. W piątek wspomnimy NMP z Fatimy. 
W sobotę święto św. Macieja, Apostoła.  
 
 3. Nabożeństwa majowe z wystawieniem Najświętszego Sakramentu 
codziennie o 18.00. Majówki śpiewane przy kapliczce przy ulicy Filtrowej w dni 
powszednie o godzinie 20.00.  
 
 4. W najbliższą sobotę o godzinie 10.00 pierwsza spowiedź uczniów klas 
trzecich SP 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera, w najbliższą niedzielę dzieci te 
przystąpią do pierwszej komunii św. podczas Mszy św. o godzinie 10.30.  
 
 5. W dniach poprzedzających beatyfikację założycielki Żywego Różańca, 
Pauliny Jaricot, czyli od piątku, 13 maja do soboty 21 maja róże różańcowe naszej 
parafii poprowadzą modlitwę nowennową podczas codziennego nabożeństwa 
majowego.  
 
 6. Zapraszamy do stałego udziału w modlitwie różańcowej w istniejących 
różach w parafii lub do założenia własnej róży. Szczegóły u zelatorek i zelatorów 
róż lub u proboszcza.  
 
 7. Spotkania Kręgu Biblijnego w każdy wtorek o godz. 19:30 w bibliotece 
parafialnej. Ks. Kacper zaprasza wszystkich chętnych i zachęca do zakupu 
książki Więcej aniżeli ci. Rekolekcje wielkanocne o miłości w zakrystii po Mszy 
św. 
 
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Irenę Cabę i śp. Krystynę 
Ziajską. W Ich intencji i za wszystkie ofiary wojny Wieczny odpoczynek racz Im 
dać Panie... 

 


