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IV Niedziela Wielkanocna 
 
Z Ewangelii według Świętego Jana - J 10, 1-10  
 
Jezus powiedział:  

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie 
wchodzi do owczarni przez bramę, ale wdziera 
się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. 
Kto jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem 
owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają 
jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wy-
prowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi, staje 
na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponie-
waż głos jego znają. Natomiast za obcym nie 
pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają 
głosu obcych».  

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni 
nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtór-
nie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, 
zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą 
owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są 
złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich 
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze 
Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znaj-
dzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, 
aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po 
to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości». 

Oto słowo Pańskie.  

 
Rozważanie 

Dookoła ciebie toczy się walka dobra i zła. Na tych, któ-
rzy Mi ufają, czyha wiele niebezpieczeństw. Dobre 
moce będą cię otaczać, jeśli będziesz o Mnie pamiętał  
i wyznawał imię Jezus. To nie jest tylko imię, które mo-
żesz wypowiedzieć, ale przede wszystkim moc, której 
możesz używać. Gdy wypowiadasz je na głos, króle-
stwo zła musi się wycofać.  

Wypowiadanie mojego imienia powoduje dwie rzeczy. 
Po pierwsze, pomaga ci zatrzymać Mnie w twoich my-
ślach. Po drugie, oznacza wybawienie, które niosę ci  
w pułapkach, błędach i niebezpiecznych miejscach, któ-
rych nawet nie dostrzegasz. Moje imię jest do twojej 
dyspozycji. Wykorzystuj je każdego dnia. 

Ja jestem z tobą, wyrocznia Pana, by cię ochraniać. 
(Jr 1, 19) 

Myśl zaczerpnięta z Johna Woolleya, „Jestem z tobą, Słowa Jezusa dla mło-
dych duchem, pragnących odczuć Jego bliskość i moc”. 
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Intencje mszalne 
Poniedziałek 4.05. 
§ godz. 6.30 - o łaskę nawrócenia i dar miłosierdzia Bożego dla syna 

Krzysztofa (8/9),  
§ godz. 6.30 - za śp. Rozalię i Jana Żylińskich, Eleonorę, Waldemara 

Dłutków, 
§ godz. 6.30 - za śp. Marię Ostrowską (4/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztofa Ratulowskiego (2/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (21/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucynę Bulwę (22/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (15/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (16/30), 
§ godz. 18.00 - o Boże błogosławieństwo i dary Ducha Świętego dla 

Grzegorza w 22 rocznicę urodzin, 
§ godz. 18.00 - o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 

Saletyńskiej dla Ireny z okazji imienin, 
§ godz. 18.00 - za śp. Cecylię Szczypiorską w 4 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Barbarę Rodzik w 30 dzień po śmierci, 
§ Nowa Wieś - w intencji strażaków w podziękowaniu za służbę w 

czasie zarazy, za wstawiennictwem patrona św. Floriana — o opiekę 
Bożą dla nich i ich rodzin. 

Wtorek 5.05.  
§ godz. 6.30 - o łaskę nawrócenia i dar miłosierdzia Bożego dla 

Krzysztofa (9/9),   
§ godz. 6.30 - za śp.  Marię Ostrowską (5/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztofa Ratulowskiego (3/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (22/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Piotra Syrotiaka z intencji Marii Bilińskiej, 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucynę Bulwę (23/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (16/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (17/30), 
§ godz. 18.00 - o zdrowie dla Magdy i jej nienarodzonego dziecka oraz 

o szczęśliwe rozwiązanie, 
§ godz. 18.00 - za śp. Jana Grabickiego (urodzinowa) i za rodziców z 

obu stron, 
§ godz. 18.00 - za śp. Irenę Kocimską, Zygmunta Sarzałę i rodziców, 
§ godz. 18.00 - za śp. Lubomirę Kolatorską w 30 dzień po śmierci.  
Środa 6.05.  
§ godz. 6.30 -za śp. Marię Ostrowską (6/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztofa Ratulowskiego (4/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (23/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Barbarę Multan,  
§ godz. 7.15 - za śp. Agnieszkę i Krzysztofa w 8 rocznicę śmierci, 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucynę Bulwę (24/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (17/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (18/30), 
§ godz. 18.00 - za śp. Rafała, Bogusława Matuszewskich, Grzegorza 

Urbańskiego,  
§ godz. 18.00 - za śp. Barbarę Multan, 
§ godz. 18.00 - za śp. Halinę Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 – za śp. Weronikę Białynicką-Birulo w 30 dzień po 

śmierci.  
Czwartek 7.05.  
§ godz. 6.30 - za śp. Marię Ostrowską (7/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztofa Ratulowskiego (5/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (24/30), 
§ godz. 6.30 – za śp. Halinę Lenartowicz, 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucynę Bulwę (25/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (18/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (19/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Barbarę Multan, 
§ godz. 18.00 - o święte powołania kapłańskie i zakonne, za naszą 

Ojczyznę, Ojca Świętego, Radio Maryja i Telewizję Trwam, 
§ godz. 18.00 - za śp. Jana Kowalskiego w 4 rocznicę śmierci, 
§ godz. 18.00 - za śp. Barbarę Multan, 
 

§ godz. 18.00 - za śp. Walerię, Piotra Giedrysów i ich zmarłych 
rodziców, 

§ godz. 18.00 - za śp. Halinę Lenartowicz. 
Piątek 8.05. 
§ godz. 6.30 - za śp. Lucynę Bulwę (26/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Marię w 25 rocznicę śmierci, Eugeniusza, Adama, 

Helenę, Waldemara Wąska, Kazimierza Banka, 
§ godz. 6.30 - za śp. Marię Ostrowską (8/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztofa Ratulowskiego (6/30), 
§ godz. 7.15 - w intencji ks. Stanisława (imieninowa), 
§ godz. 7.15 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (25/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisława Wolskiego (Msza imieninowa), 

Bronisława, Michała Maćkowiaków w kolejną rocznicę śmierci, 
zmarłych rodziców, Zygmunta Taszarka,  

§ godz. 7.15 – za śp. Stanisławę Raczewską (imieninowa),   
§ godz. 7.15 - za śp. Stanisławę Wilbik i zmarłych z rodziny, 
§ godz. 18.00 - za śp. Stanisławę Murdzia (imieninowa) i Tadeusza 

Murdzia z intencji córki Iwony z synami Maciejem i Adamem, 
§ godz. 18.00 - za śp. Jana Jaworskiego, 
§ godz. 18.00 - za śp. Stanisława Majchrzaka (imieninowa), 
§ godz. 18. 00 - za śp. Stanisławę Szczepanik (imieninowa) i zmarłych 

z rodziny, 
§ godz. 18.00 - za śp. Łukasza Kamionkę (19/30), 
§ godz. 18.00 – za śp. Annę Banaś 20/30. 
Sobota 9.05. 
§ godz. 6.30 - za śp. Marię Ostrowską (9/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Krzysztofa Ratulowskiego (7/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Kazimierza Chojnackiego (26/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Lucynę Bulwę (27/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Łukasza Kamionkę (20/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Annę Banaś (21/30), 
§ godz. 7.15 - za śp. Barbarę Multan, 
§ godz. 18.00 - za śp. Bazylego Wysoczańskiego w kolejną rocznicę 

śmierci oraz Aleksandrę, Marię, Michała, Alojzego i Józefa, 
§ godz. 18.00 - za śp. Romana Szczyżańskiego w 3 rocznicę śmierci  

i zmarłych rodziców, 
§ godz. 18.00 - za śp. Stanisławę, Franciszka Świątka, Franciszkę 

Tylkowską, 
§ godz. 18.00 - za sp. Halinę Lenartowicz, 
§ godz. 18.00 - za śp. Henryka Swobodę w 30 dzień po śmierci, 
§ Neokatechumenat - za śp. Kazimierza Chojnackiego, 
§ Nowa Wieś - za zmarłych z rodziny. 
Niedziela 10.05. 
§ godz. 6.30 - za śp. Marię Ostrowską (10/30), 
§ godz. 6.30 - za śp. Łukasza Kamionkę (21/30), 
§ godz. 8.00 - za śp. Irenę i Waldemara Zosiuków, Albinę Doroszewicz, 
§ godz. 8.00 - za śp. Dymitra Podbereźniaka w 33 rocznicę śmierci, 

Antoninę, Piotra, 
§ godz. 9.30 - za śp. Piotra w 10 rocznicę śmierci i jego rodziców, 
§ godz. 11.00 - za śp. Annę Banaś (22/30), 
§ godz. 12.30 - za śp. Lucynę Bulwę (28/30), 
§ godz. 16.00 - za śp. Janinę Jesionek w 4 rocznicę śmierci oraz za 

rodziców: Marianna i Ignacego, Genowefę, Celinę, Jana, Izydora, 
§ godz. 18.00 - za śp. rodziców i rodzeństwo, 
§ godz. 9.00 - Nowa Wieś: za śp. Stanisława Wawrzyniaka 

(urodzinowo-imieninowa), 
§ godz. 11.00 - Niekursko: za śp. Krzysztof Gryćko w 1 rocznicę 

śmierci i zmarłych z rodziny Węgrzynów, 
§ Intencja z kaplicy szpitalna: Msza dziękczynna za otrzymane łaski z 

prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i dary 
Ducha Świętego dla Grażyny i Mieczysława Brzustowskich z okazji 
50 rocznicy ślubu oraz dla ich dzieci i wnuków,  

§ za śp. Krzysztofa Ratulowskiego (8/30). 

KANCELARIA PARAFIALNA (67 216 20 44 
• czynna: wt.–pt. 10:00–11:00 i 16:00–17:30 (w okresie wakacji tylko w godz. 16:00–17:30) 
• nieczynna: w poniedziałki, w soboty, w pierwsze czwartki i piątki miesiąca oraz w święta. 

W przypadku wezwań do chorych i spraw dot. pogrzebu – codziennie o każdej porze.  



 

Ogłoszenia parafialne 
1. Dzisiejsza niedziela jest niedzielą 
Dobrego Pasterza, czyli czasem modlitwy 
o powołania do służby w Kościele. Prośmy 
Dobrego Boga by powoływał młodych do 
Jego służby także i z naszej wspólnoty pa-
rafialnej.  
2. Rozpoczęliśmy miesiąc maj, ze 
względu na trwający stan pandemii nie mo-
żemy organizować nabożeństw majowych, 
chcemy jednak prosić Matkę Bożą o wsta-
wiennictwo i opiekę. Zachęcamy do modli-
twy w naszych rodzinach. Codziennie po 
mszy św. wieczornej będziemy odmawiać 
Litanię Loretańską przed ołtarzem MB Ró-
żańcowej.  
3. W najbliższy piątek będziemy obcho-
dzić Uroczystość św. Stanisława biskupa  
i męczennika, głównego Patrona Polski. Z 
racji uroczystości nie obowiązuje nas 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  
4. Zachęcamy do spowiedzi wielka-
nocnej, spowiadamy codziennie pół go-
dziny przed każdą Mszą świętą, natomiast 
po południu od godz. 17.00 do 18.00.  
W tym roku spowiedź wielkanocną można 
odbyć do Uroczystości Najświętszej 
Trójcy, czyli do 7 czerwca.  
5. W naszej świątyni może jednocze-
śnie przebywać 45 osób, prosimy zajmo-
wać wyznaczone miejsca, które są dezynfe-
kowane po każdej Mszy świętej. Obowią-
zują nas również zasady sanitarne, tzn. za-
kryte usta i nos, oraz zachowany dwume-
trowy odstęp.  

6. Dziękujemy ofiarodawcom, którzy 
złożyli ofiary, na utrzymanie kościoła 
przez dokonanie przelewów na konto para-
fialne. Bóg zapłać.   
7. Trwajmy wytrwale na modlitwie  
w intencji powstrzymania zarazy. W na-
szej wspólnocie parafialnej modlimy się  
o godz. 20.00 w domach „Różańcem świę-
tym”, rozważając jego tajemnice oraz  
„Koronką do Bożego Miłosierdzia”.  
8. Nasz parafianin, alumn Wojciech 
Wicher MS, 20 maja 2020 r. w kościele pw. 
Matki Bożej Saletyńskiej w Krakowie 
otrzyma święcenia diakonatu. Otoczmy 
go naszą modlitwą.  
9. W tym tygodniu do Boga bogatego w 
miłosierdzie z naszej wspólnoty parafialnej 
odszedł: 

• Śp. Dariusz Szwak, zmarły w 50 
roku życia. 

Wieczne odpoczywanie racz mu dać Panie. 

 

MSZE ŚWIĘTE 
• niedziele i święta: 6:30, 8:00, 9:30 (suma), 11:00 (dla dzieci), 12:30, 16:00 (z wyj. lipca i sierpnia), 18:00 (dla młodzieży) 
• dni powszednie: 6:30, 7:15, 18:00 
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