
Psalm responsoryjny (Ps. 118(117), 1 i 8. 9 i 21. 22-23. 26 i 28cd). 
Kamień wzgardzony stał się fundamentem. 

Dziękujcie Panu, bo jest dobry, 
bo Jego łaska trwa na wieki. 
Lepiej się uciekać do Pana, 
niż pokładać ufność w człowieku. 

Kamień wzgardzony stał się fundamentem. 
Lepiej się uciekać do Pana, 
niż pokładać ufność w książętach. 
Dziękuję Tobie, żeś mnie wysłuchał 
i stałeś się moim Zbawcą. 

Kamień wzgardzony stał się fundamentem. 

Kamień odrzucony przez budujących 
stał się kamieniem węgielnym. 
Stało się to przez Pana 
i cudem jest w naszych oczach. 

Kamień wzgardzony stał się fundamentem. 
Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie, 
błogosławimy was z Pańskiego domu. 
Jesteś moim Bogiem, chcę Ci podziękować: 
Boże mój, pragnę Cię wielbić. 

Kamień wzgardzony stał się fundamentem. 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Alleluja, Alleluja, Alleluja! 
Ja jestem dobrym Pasterzem 

i znam owce moje, a moje Mnie znają. 
Alleluja, Alleluja, Alleluja! 

Czytanie z Pierwszego listu św. Jana Apostoła 

Słowa Ewangelii wg św. Jana 

IV  NIEDZIELA  WIELKANOCNA   ROK  B 

26 kwietnia 2015 r.        NR 9 (309/859) 

Piotr napełniony Duchem Świętym powiedział: 
«Przełożeni ludu i starsi! Jeżeli przesłuchujecie nas 
dzisiaj w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu 
chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie 
wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, 
że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, którego 
wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z mar-
twych, że przez Niego ten człowiek stanął przed 

wami zdrowy. On jest kamieniem, odrzuconym 
przez was budujących, tym, który stał się kamie-
niem węgielnym. I nie ma w żadnym innym zba-
wienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadne-
go innego imienia, w którym moglibyśmy być zba-
wieni». 

(Dz 4, 8-12). 

Najmilsi: Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas 
Ojciec: zostaliśmy nazwani dziećmi Bożymi: i rze-
czywiście nimi jesteśmy. Świat zaś dlatego nas nie 
zna, że nie poznał Jego. Umiłowani, obecnie jeste-
śmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie ujawniło, 

czym będziemy. Wiemy, że gdy się to ujawni, bę-
dziemy do Niego podobni; bo ujrzymy Go takim, 
jakim jest. 

(1 J 3, 1-2). 

Jezus powiedział: «Ja jestem dobrym pasterzem. 
Dobry pasterz daje życie swoje za owce. Najemnik 
zaś i ten, kto nie jest pasterzem, do którego owce 
nie należą, widząc nadchodzącego wilka, opuszcza 
owce i ucieka, a wilk je porywa i rozprasza. Najem-
nik ucieka dlatego, że jest najemnikiem i nie zależy 
mu na owcach. Ja jestem dobrym pasterzem 
i znam owce moje, a moje Mnie znają, podobnie 
jak Mnie zna Ojciec, a Ja znam Ojca. Życie moje 
oddaję za owce. Mam także inne owce, które nie są 

z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słu-
chać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia i je-
den pasterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec, bo Ja ży-
cie moje oddaję, aby je potem znów odzyskać. Nikt 
mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam 
moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki 
nakaz otrzymałem od mojego Ojca». 

(J 10, 11-18). 
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TYLKO  DLA  MĘŻCZYZN... 

   Uczestnicząc w Mszach św. w dni powszednie można 
czasem odnieść wrażenie, że współczesny Kościół jest Kościo-
łem kobiet. Czy rzeczywiście nabożeństwa, kościelne akcje 
charytatywne, zaangażowanie w zespołach parafialnych są 
przeznaczone dla kobiet? Może wspieranie Kościoła w różnych 
jego aktywnościach bardziej pasuje „pobożnym niewiastom” 
niż wizerunkowi tzw. „silnego faceta”? Ale gdzie zatem jest 
miejsce dla świeckich mężczyzn w Kościele? 
   Oczywiście, ktoś może w tym miejscu stwierdzić, że prze-
cież i służba liturgiczna i szafarze Najświętszego Sakramentu 
i tenory oraz basy w parafialnym chórze to zdecydowanie do-
mena mężczyzn. Zgoda, ale co z pozostałymi 97% męskiej po-
pulacji przeciętnej parafii? 
   Wydaje się, że przyczyną tej słabej aktywności mężczyzn 
może być postrzeganie Kościoła jako instytucji tworzonej tylko 
przez księży i biskupów, a to skutecznie zwalnia mężczyzn 
z poczucia odpowiedzialności za wspólnotę wiernych. 
   Tutaj na chwilę odwołajmy 
się do dokumentu Soboru Waty-
kańskiego II – konstytucji 
„Lumen Gentium”, która w nowa-
torski sposób przedstawia rolę 
świeckich w Kościele: „(…) zda-
niem ludzi świeckich, z tytułu 
właściwego im powołania, jest 
szukać Królestwa Bożego zajmu-
jąc się sprawami świeckimi 
i kierując nimi po myśli Bożej. 
Żyją oni w świecie, to znaczy  
pośród  wszys tk ich  razem 
i poszczególnych spraw i obo-
wiązków świata i w zwyczajnych 
warunkach życia rodzinnego 
i społecznego (…). Tam ich Bóg 
powołuje, aby wykonując właści-
we sobie zadania, kierowani du-
chem ewangelicznym przyczyniali się do uświęcenia świata na 
kształt zaczynu, od wewnątrz niejako i w ten sposób przykładem 
zwłaszcza swego życia promieniując wiarą, nadzieją i miłością, 
ukazywali innym Chrystusa” (Rozdz. IV, 31). 
   Przede wszystkim zatem – bycie chrześcijaninem współ-
cześnie oznacza dawanie świadectwa o Chrystusowym Kościele 
na co dzień – w miejscu pracy, wśród sąsiadów i znajomych, 
w zwyczajnych (a czasem nadzwyczajnych) sytuacjach życio-
wych. Obejmuje to zatem całe życie człowieka i nie ogranicza 
się tylko do uczestnictwa w Mszy św. oraz dotyczy każdego 
ochrzczonego – niezależnie od płci. 
   Ojcowie Soboru, za św. Pawłem stwierdzają jeszcze: „Nie 
ma więc w Chrystusie i w Kościele żadnej nierówności 
ze względu na rasę albo przynależność narodową, stan społecz-
ny albo płeć, bo «nie masz Żyda, ani Greka, nie masz niewolni-
ka, ani wolnego, nie masz mężczyzny, ani niewiasty. Albowiem 
wszyscy wy "jednym" jesteście w Chrystusie Jezusie» (Ga 3, 28 
gr. por. Kol 3, 11). Oznacza to, że w budowanie wspólnoty Ko-
ścioła powinni być zaangażowani świeccy obu płci, zgodnie 
ze swoimi naturalnymi predyspozycjami i otrzymanymi od Boga 
talentami” (Rozdz. IV, 32). 
   Dlatego z radością powitać należy wszelkie inicjatywy, 
które sprzyjają większemu zaangażowaniu osób świeckich 
w ewangelizację. Takim projektem jest działający już przy pa-
rafii św. Józefa w Krakowie - Podgórzu (ale także i w innych 
miastach Polski i świata) ruch „Mężczyźni św. Józefa”. 

   Jak stwierdził jeden z założycieli ruchu i jego animator – 
Donald Turbitt: „nie jesteśmy jedynie zwykłymi katolikami, któ-
rzy mają tylko dać na tacę idąc do kościoła w niedzielę”. Kim 
są zatem „Mężczyźni św. Józefa”? Cytując za stroną interneto-
wą: http://mezczyzni.net, to mężczyźni, którzy: 
   • szukają Pana: „Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, 
     albowiem będziecie Mnie szukać z całego serca” (Jer 29,13); 
   • starają się służyć potrzebom innych, zamiast szukać władzy 
     i przywilejów (Łk 22, 25n); 
   • trwają w Bożej mocy (J 15); 
   • odkrywają radość życia według Bożego planu (Kol 1, 9-12). 
 
   Ruch MśJ nieprzypadkowo wybrał na swojego patrona 
św. Józefa. W osobie świętego współcześni mężczyźni mogą 
odnaleźć najpełniejszy wzorzec swojego powołania i cnoty war-
te naśladowania: 
  ♦ opiekuńczość (powołany przez Boga na opiekuna Syna  

     Bożego); 
  ♦ odwagę (podróż do Egiptu); 
  ♦ wsłuchiwanie się w głos Boga; 
  ♦ aktywną obecność w życiu     
   swojej rodziny; 
  ♦ pracowitość; 
  ♦ uczciwość i sprawiedliwość; 
  ♦ zaangażowanie w życie religij-  
   ne wspólnot (pielgrzymowanie  
   do Jerozolimy). 
 
   Stając się coraz bardziej 
świadomymi członkami wspólno-
ty Kościoła „Mężczyźni św. Józe-
fa” starają się: 
1. Poświęcić życie dla Pana 
i uczynić Go pierwszym 
we wszystkich dziedzinach swo-
jego życia. Uczestniczyć w nie-

dzielnej Eucharystii wraz ze swoją rodziną. 
2. Wzrastać w chrześcijańskim uczniostwie. Rozwijać modlitwę 
osobistą i uczestniczyć w Eucharystii także częściej (w dni po-
wszednie). 
3. Żyć w Prawości i Uczciwości. Korzystać regularnie z Sakra-
mentu Pojednania. 
4. Być wiernymi Chrześcijańskiemu Powołaniu. Modlić się, 
spędzać czas z rodziną, ustawić priorytety i zapewnić równowa-
gę w swoim życiu. 
5. Spotykać się regularnie z braćmi, by się wzajemnie wspierać. 
Zbierać się razem z nimi na konferencjach, okresowych spotka-
niach, rekolekcjach. 
   Wszystkich mężczyzn, którzy „szukają czegoś więcej” 
w swoim życiu duchowym, zachęcam do odwiedzenia strony 
internetowej ruchu MśJ: http://mezczyzni.net, gdzie można zna-
leźć materiały formacyjne i informacje o nadchodzących wyda-
rzeniach; zachęcam też do udziału (bez żadnych zobowiązań) 
w comiesięcznych spotkaniach mężczyzn w kościele św. Józefa 
(Kraków, ul. Zamojskiego 2). Najbliższe takie spotkanie już 
20 maja o godz. 18.30 zatytułowane: „Władza mężczyzny?”, 
z gościem specjalnym Piotrem Wołochowiczem. 
   Św. Józefie, opiekunie rodzin – prowadź nas! 
(1 maja - wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika). 
 

Ewa Prymon - Ryś 



Chwalcie łąki umajone... 
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MAJ  -  MIESIĄC  NASZEJ  NAJLEPSZEJ  MATKI 

   Jadąc lub idąc przez Polskę wzdłuż i wszerz nie sposób 
pominąć kapliczek przydrożnych, tkwiących w otoczeniu przy-
rody jak drogie kamienie w pięknej oprawie. Tadeusz Seweryn 
pierwszy rozdział swej książki o polskich kapliczkach pt. „Perły 
krajobrazu” zatytułował: „Akty strzeliste naszego krajobrazu”. 
Kapliczki przydrożne są wyrazem wyznawanej wiary oraz peł-
nią funkcję przekazu historycznego i kulturowego. Nie zniknęły 
u nas, w Polsce, nawet w okresie okupacji hitlerowskiej 
oraz w okresie stalinowskim dzięki postawie społeczeństwa; 
zawsze zadbane i pielęgnowane troskliwą ręką. 

   Kapliczka na Osiedlu Bieża-
nów Nowy powstała z inicjatywy 
mieszkańców bloku nr 27 przy 
ul. Aleksandry, który zajął pierw-
sze miejsce w konkursie na naj-
piękniej założoną i utrzymaną zie-
leń osiedlową w 1993 r. Nagrodą 
ufundowaną wtedy przez ówcze-
snego ks. Proboszcza Józefa Ja-
kubca, było odprawianie nabo-
żeństw majowych przy bloku. 
Pierwsza majówka odprawiona 
była przy prowizorycznym ołtarzy-
ku 23.05.1993 r. Jednak już w na-
stępnym roku mieszkańcy bloku 

zawiesili na drzewie małą kapliczkę z figurką Najświętszej Ma-
ryi-Matki Jezusa, poświęconą 30.04.1994 r. Z uwagi na proble-
my związane z własnością gruntu i prowadzonymi w sąsiedz-
twie inwestycjami kapliczka kilka razy zmieniała swoje miej-
sce. Najdłużej wisiała na potężnej, starej wierzbie płaczącej, 
ale i wierzbę trzeba było znacznie przyciąć z uwagi na zagroże-
nie. Wówczas jeden z mieszkańców bloku nr 27, z wdzięczno-

ści za wysłuchanie próśb zanoszonych do Matki Bożej przy 
kapliczce wybudował cokół, na którym umieszczono kapliczkę. 
Poświęcenia cokołu i kapliczki dokonał ks. Proboszcz 
03.05.2002 r. W 2008 r. figurka Matki Bożej została odnowiona 
przez artystę plastyka Marię Dulębę. W cokół kapliczki wmuro-
wano przywiezione przez pielgrzymów okruchy skał, listki 
drzew i kwiatów z Betlejem i Nazaretu, z Ogrójca, Drogi Krzy-
żowej i Golgoty, a także kwiaty i liście drzew i krzewów z San 
Marino, cząsteczki skał z Asyżu, z Pl. Świętego Piotra i Pawła 
w Rzymie, listki i kwiaty z Wiednia od Matki Bożej Elekcyjnej, 
listki z Padwy od św. Antoniego, cząsteczki skały z San 
Giovanni Rotondo, cząsteczki skały i listki z Loreto, źdźbła 
zbóż z Kalwarii Zebrzydowskiej, różaniec z Częstochowy, wo-
dę ze źródełka z Fatimy, ułamek marmuru z posadzki naszego 
kościoła, monety polskie z czasów Polski Ludowej 
i współczesne. Odnowiona figurka została poświęcona ponow-
nie 07.02.2008 r., w pierwszy czwartek miesiąca na wieczornej 
Mszy św., po czym „uczestniczyła” w zebraniu Parafialnej Ra-
dy Duszpasterskiej. Co roku, w majowe wieczory rozbrzmiewa 
przy kapliczce śpiew Litanii Loretańskiej i pieśni maryjnych. 
   Matce Bożej poświęcono najpiękniejszy miesiąc roku - 
maj - miesiąc odradzającej się przyrody po śnie zimowym, mie-
siąc kwitnących sadów, pachnących kwiatów: bzów, konwalii 
i niezapominajek. 3 maja czcimy Matkę Bożą jako Królową 
Polski (w tym roku uroczystość ta będzie obchodzona w sobotę, 
2 maja), a 31 maja przypada dzień Matki Bożej Pięknej Miło-
ści. W Polsce maj szczególnie kultywuje Matkę Bożą poprzez 
nabożeństwa majowe w kościołach i przydrożnych kapliczkach. 
Pierwsze majowe nabożeństwo w Polsce odbyło się w kościele 
Świętego Krzyża w Warszawie w 1837 r. 
   Idźmy, tulmy się jak dziatki do Serca Maryi, Matki! 

Anna L. Stanowska 

NOWENNA  DO  NAJŚWIĘTSZEJ  RODZINY  -  NASZE  MODLITWY 

 Najświętsza Rodzino, Twojej opiece zawierzamy Barbarę 
i Włodzimierza, którzy obchodzą 35 rocznicę swoich zaślubin. 
Umacniaj ich miłość małżeńską, wspieraj na wspólnej drodze 
do świętości, a całą rodzinę obdarzaj zdrowiem i pokojem ser-
ca. 
 Najświętsza Rodzino, gorąco dziękujemy 
za szczęśliwy 2014 r. i prosimy o opiekę w nowym 
2015 r., o zgodę w rodzinie, aby syn przystąpił 
do sakramentu pokuty. Proszę o opiekę nad naszy-
mi wnukami: Dominikiem, Paulinką i Magdalenką. 
 Najświętsza Rodzino, prosimy o opiekę nad panią 
Bożenką z Rodziny Kolpinga, dzięki której mogę 
spotykać się z życzliwymi ludźmi na zajęciach, 
nauczyć się wielu umiejętności. Uproś dla niej 
zdrowie i łaski potrzebne do dalszej pracy dla do-
bra naszej wspólnoty parafialnej. 
 Najświętsza Rodzino, proszę o pomoc w zała-
twieniu odroczenia obowiązku szkolnego mojej córki, a także 
o błogosławieństwo Boże dla Agnieszki, aby znalazła męża – 
dobrego towarzysza życia. 
 Najświętsza Rodzino, prosimy o łaskę wiary dla naszych bli-
skich i o uratowanie Jacka z uzależnienia alkoholowego. Gorą-
co dziękujemy za łaski i wielką opiekę Boga nad naszą rodziną. 
 Najświętsza Rodzino, dziękuję za błogosławieństwo i łaski, 
za dar życia dla Piotra, jego żony Anny, ich syna Dawidka 

i córeczki Amelki. Proszę o dalsze błogosławieństwo Boże 
i dary Ducha Świętego. 
 Najświętsza Rodzino, powierzamy Twojej opiece Annę, prze-
wodniczącą Koła Przyjaciół „Radia Maryja” i prosimy o udaną 

operację oka, o ducha męstwa w tym trudnym cza-
sie, o jej uzdrowienie i opiekę nad jej rodziną. 
 Najświętsza Rodzino, składam serdeczne dzięki 
za łaski Boże otrzymane w tym Sanktuarium. Pro-
szę o dar rozpoznania i spełniania Woli Bożej 
w życiu mojej córki i całej rodziny. Prosi Barbara. 
 Najświętsza Rodzino, Panie Jezu proszę o cudow-
ne uzdrowienie mężczyzny ciężko rannego w wy-
padku drogowym, ulżyj mu w cierpieniu i pomóż 
mojemu bratu w tej trudnej sprawie, umocnij 
go duchowo i fizycznie. Miej go w swojej opiece. 
Barbara. 
 Najświętsza Rodzino, Panie Jezu dziękuję 

Ci za wszystko co od Ciebie otrzymuję, a zwłaszcza za urato-
wanie córki od śmierci w wypadku samochodowym. Błagam 
o uratowanie z choroby nowotworowej. Boże, błogosław mnie 
i moją rodzinę. Matko Boska otaczaj nas swoją opieką każdego 
dnia. 
 

(Od 31.12.2014 r. do 25.03.2015 r. złożono na Nowennie 

do Najświętszej Rodziny 276 próśb i podziękowań). 
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1. Dzisiejsza niedziela to Światowy Dzień Modlitw o Powo-
łania do służby Bożej w kapłaństwie i życiu zakonnym. 
Prosimy „Pana żniwa”, aby nie zabrakło gorliwych głosi-
cieli Prawdy Objawionej. Kandydaci do kapłaństwa 
lub życia zakonnego powinni dostarczyć podanie o przyję-
cie do Seminarium lub Zgromadzenia, życiorys, świadec-
two maturalne, metrykę chrztu św. i bierzmowa-
nia, a także opinię ks. Proboszcza i katechety. 

2. Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej gości 
ks. Jacek Krzemień, który pracuje we wspólno-
cie „Chleb Życia”. Ks. Jacek głosi na wszystkich 
Mszach św. homilie, dając świadectwo o swej 
pracy z ludźmi bezdomnymi, uzależnionymi 
od narkotyków i alkoholu, samotnymi matkami 
wychowującymi dzieci. 

3. W czwartek 30 kwietnia rozpoczynamy nabo-
żeństwa majowe. Pierwsze z nich zostanie wyjąt-
kowo odprawione po Mszy św. wieczornej, po-
nieważ połączone jest z procesją wokół kościoła. 
Następne majówki będą odprawiane w dni po-
wszednie o godz. 17.30, a w niedziele i święta 
o godz. 18.00. Majówka przy kapliczce osiedlo-
wej koło bloku Aleksandry 27 o godz. 20.00. 
Na nabożeństwach majowych modlimy się 
szczególnie za Ojca Świętego Franciszka, 
za Kościół w Polsce, o pokój na świecie, za ro-
dziny, o powołania kapłańskie i zakonne i o do-
bre urodzaje. Wypada, aby każdy z nas  
przynajmniej raz w tygodniu uczestniczył w na-
bożeństwie na cześć Matki Bożej. 

4. W pierwszy piątek Msze św. z Komunią wyna-
gradzającą Najświętszemu Sercu Pana Jezusa: 
6.30, 7.00, 16.30, 18.00 i 19.30. Spowiedź św. 
w godz. 6.30 - 7.30 i od 15.30 do 19.30. Odwie-
dzimy również chorych w ustalonych terminach. 
Ze względu na świąteczny charakter tego dnia 
ks. Kardynał Stanisław Dziwisz udzielił w archi-
diecezji krakowskiej dyspensy od powstrzyma-
nia się od pokarmów mięsnych i zachowania 
dnia pokuty. 

5. Wyjątkowo w tym roku obchody Uroczystości 
NMP Królowej Polski, głównej patronki Polski 
zostały przeniesione z 3 maja na sobotę 2 maja. 
Pragniemy w tym dniu dziękować Bogu za prze-
możną opiekę Maryi nad naszym narodem. Niech nas 
to święto pobudza do jeszcze większej wiary i ufności 
w Bożą Opatrzność za przyczyną Tej, która dana jest 
„ku pomocy i obronie naszego narodu”. Msze św. w tym 
dniu o godz. 6.30, 7.00, 9.00, 12.00 - w intencji Ojczyzny 
oraz o 18.00. Jest to też dzień łączności z Polonią. 

6. W sobotę 2 maja o godz. 19.00 wystąpi w naszym Sanktu-
arium Dziewczęcy Chór Katedralny „Puellae Orantes”. 
Jest on laureatem wielu konkursów ogólnopolskich i mię-
dzynarodowych. W programie usłyszymy wybrane utwory 
sakralne prezentowane w tych konkursach. Chór wydał 
9 płyt CD, które będzie można zakupić po koncercie. 

7. W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia: 
           • środa: Święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy 
                        i doktora Kościoła, patronki Europy; 
           • piątek: wsp. św. Józefa, rzemieślnika; 
           • sobota: Uroczystość NMP, Królowej Polski, 
                          głównej patronki Polski. 


