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IV NIEDZIELA WIELKANOCNA
Dz 2, 14a. 36-41; 1 P 2, 20b-25; J 10, 1-10

Jezus powiedział do faryzeuszów: „Uroczyście zapewniam
was: Kto nie wchodzi do zagrody owiec przez bramę, lecz innym sposobem, jest złodziejem i przestępcą. Ten natomiast,
kto wchodzi do niej przez bramę, jest pasterzem owiec. Jemu
też otwiera odźwierny, a owce słuchają jego głosu. Te, które
należą do niego, woła po imieniu i wyprowadza. Gdy wyprowadzi wszystkie swoje owce, idzie przed nimi, a one idą
za nim, gdyż rozpoznają jego głos. Za kimś obcym nie pójdą
wcale, lecz uciekną od niego, bo nie znają głosu obcych”. Jezus opowiedział im tę przypowieść, lecz oni nie zrozumieli,
o czym mówił. Jezus zaczął więc ponownie mówić: „Uroczyście zapewniam was: To Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy mnie poprzedzili, są złodziejami i przestępcami, a owce
nie były im posłuszne. Ja jestem bramą. Jeśli ktoś ją przekroczy, uzyska zbawienie. Będzie wchodził i wychodził i znajdzie
pokarm. Złodziej przychodzi tylko po to, aby coś ukraść, zabić
lub zniszczyć. Ja natomiast przyszedłem, aby moje owce miały życie i to życie w pełni”.

Głos Boga
Bóg zna nas wszystkich po imieniu. Dla Niego nie jesteśmy tłumem, każdy z nas jest odrębną osobą. Choć po ludzku wydaje
się nam to niemożliwe, to każdy jest Jego ukochanym dzieckiem.
Nasza miłość poddana jest ograniczeniom, dlatego nie jesteśmy
w stanie tak kochać, ale Jego miłość im nie podlega, dlatego
każdy z nas może mieć w Nim specjalne miejsce. On woła nas po
imieniu, a naszym zadaniem jest rozpoznawać Jego głos. Owce
znają głos swojego pasterza. My też powinniśmy go znać, ale wygląda to bardzo różnie w naszym życiu. On przemawia do nas na
wiele sposobów. Naszym zadaniem jest je odczytać. Jeden z nich
przybrał konkretny kształt i każdy z nas może Go w nim usłyszeć.
Im częściej będziemy żywić się Pismem Świętym, Jego słowem,
tym lepiej poznamy Tego, który w nim do nas przemawia.
Boże Ty przemawiasz do nas za pośrednictwem Pisma
Świętego. Umocnij nasze pragnienie poznania Ciebie, naucz nas odnajdywać Cię na jego kartach.

V NIEDZIELA WIELKANOCNA
Dz 6, 1-7; 1 P 2, 4-9; J 14, 1-12

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie pozwólcie, aby
wasze serca były wstrząśnięte. Wierzycie w Boga i we Mnie
wierzcie. W domu mego Ojca jest wiele mieszkań; gdyby tak
nie było, to bym wam powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli
tam, gdzie Ja jestem. A znacie drogę tam, dokąd idę”. Na co
rzekł Tomasz: „Panie, nie wiemy, dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?”. Jezus mu odpowiedział: „Ja jestem drogą
i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze Mnie. Jeśli Mnie poznaliście, będziecie również znać mego
Ojca. Wy zresztą już Go znacie, a nawet ujrzeliście”. Wtedy Filip
poprosił: „Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy”. Jezus
mu odparł: „Filipie! Jeszcze Mnie nie znasz, mimo że tak długo
jestem z wami? Kto Mnie zobaczył, zobaczył także Ojca. Dla-

czego więc prosisz: «Pokaż nam Ojca»?. Czyżbyś nie wierzył,
że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec jest we Mnie?. Słów, które mówię
do was, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który jest we
Mnie, dokonuje swoich dzieł. Wierzcie mi, że Ja jestem w Ojcu,
a Ojciec we Mnie. Jeśli zaś nie, to przynajmniej wierzcie ze
względu na dzieła. Uroczyście zapewniam was: Kto wierzy we
Mnie, będzie dokonywał takich samych dzieł, jakie Ja czynię,
a nawet dokona większych od nich, ponieważ Ja odchodzę do
Ojca”.
Domownicy Boga
Święty Paweł w Liście do Filipian pisze: Nasza […] ojczyzna
jest w niebie (Flp 3,20). Jezus natomiast zapewnia w dzisiejszej
Ewangelii, że dla każdego z nas przygotuje w niej mieszkanie. Jesteśmy więc współobywatelami na równi ze świętymi i domow-

nikami Boga (Ef 2,19). Zostaliśmy obdarzeni wielką godnością.
Bóg dał nam udział w swoim życiu. Jezus jest tym, który wprowadza nas do tego życia, gdyż On jest drogą i prawdą, i życiem. Naszym zadaniem jest kroczyć za Nim i wierzyć,, że wypełni On to,
co zapowiedział. Jako domownicy Boga nie musimy obawiać się
niczego, gdyż On stanął po naszej stronie. Wiara, którą pragnie
w nas pogłębiać, wydaje swoje owoce. Choć często powątpie-

wamy w siłę swojej wiary, pamiętajmy, że On jest jej gwarantem
i tam gdzie niedomagamy, On nas wspomaga.
Jezu Chryste, uczyń z nas godnych domowników Boga.
Niech nasze czyny dają świadectwo naszego chrześcijaństwa.
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Olcza

W Zakopanem Olczy znajduje się, przepięknie wkomponowane w tatrzański krajobraz, Sanktuarium Matki Bożej Objawiającej Cudowny Medalik. Świątynią opiekują się księża
ze Zgromadzenia Księży Misjonarzy Świętego Wincentego
a Paulo. Sanktuarium jest wyrazem czci dla Niepokalanej Maryi, która objawiła św. Katarzynie Labouré Cudowny Medalik.
W pierwszych latach XX stulecia Zgromadzenie Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo podjęło starania o wybudowanie w okolicach Zakopanego Domu Zdrowia dla zagrożonych gruźlicą księży.
Pierwsi kapłani zamieszkali w jednym z domów na Janosówce, ofiarowanym przez Teresę Walkosz-Kletę i Wiktorię
Jagodę. Tam też utworzyli pierwszą kaplicę, gdzie codziennie
odprawiano Mszę św. 3 sierpnia 1913 r. został poświęcony kamień węgielny pod przyszłą kaplicę i dom wypoczynkowy.
Rok później diecezja krakowska podjęła decyzję o utworzeniu osobnej parafii na Olczy. Kard.
Adam Stefan Sapieha oficjalnie ją erygował. Funkcję nowej parafii pełniła wcześniejsza kapliczka księży misjonarzy. Choć
kuria i parafianie szybko chcieli rozpocząć
budowę nowego, większego kościoła,
nic nie było tak, jak planowano. W 1956 r.
wystąpili oni do ówczesnych władz o zezwolenie na budowę i… dopiero w 1980 r.
wojewoda nowosądecki wydał zezwolenie
na rozpoczęcie budowy nowej świątyni.
Pierwsze prace budowlane podjęto rok później. Przeszło 90% mieszkańców – w różnych
formach – uczestniczyło w budowie nowej
świątyni. Wielką pomoc, w istocie decydującą dla ukończenia dzieła, okazali polscy misjonarze w USA i we Francji, a także polscy
parafianie w Ameryce i we Francji, gdzie ol-

czański proboszcz ks. Jan Kowalik parokrotnie prowadził rekolekcje i misje. Wiele serca i pomocy materialnej udzielili przyjaciele budującego się kościoła z całej Polski. Pewne znaczenie
miały również sumy ofiarowywane na rzecz kościoła podczas
występów Parafialnego Zespołu Góralskiego „Giewont”. Zespół ten powstał w 1981 r. z inicjatywy ks. proboszcza Jana
Kowalika. Ubogacał swoimi występami przede wszystkim
uroczystości parafialne, prezentował też folklor podhalański
w wielu miejscowościach Polski, a także odbył kilka tournee
po Europie Zachodniej (Austria, Włochy, Francja, Niemcy); był
także na specjalnej audiencji u Ojca Świętego Jana Pawła II. 11
sierpnia 1985 r. Kard. Franciszek Macharski wmurował kamień
węgielny pochodzący z Tatr, a poświęcony w Rzymie przez papieża Jana Pawła II. Ponadto z kamieniem wmurowano wtedy
akt erekcyjny kościoła.
Nową świątynię konsekrowano 30 lipca 1988 r. Kościół,
podobnie jak wcześniej kaplica przy Domu
Zgromadzenia, został wzniesiony pod opieką
i wezwaniem Matki Bożej Niepokalanej, Objawiającej Cudowny Medalik. I tak jak mówi
wezwanie parafii, wizerunek Maryi znajduje
się w samym centrum kościoła. Wielka figura
przedstawiająca NMP z Cudownego Medalika znajduje się nad tabernakulum, w ołtarzu
głównym. Pod nią widnieją słowa: „O Maryjo
bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.
Kościół wyróżnia się znacznie pośród
innych parafii zakopiańskich. Podzielony
jest bowiem na dwie części – dolną i górną.
Część dolna świątyni to miejsce przeznaczone do życia parafialnego i społecznego
mieszkańców Olczy. Górna część to główne
miejsce kultu w sanktuarium. W salach dol-

nego kościoła działa filia zakopiańskiej Szkoły Muzycznej im.
Mieczysława Karłowicza. W okresach urlopowych w kościele
na Olczy organizowane są koncerty organowe.
Bryła kościoła składa się z pięciu segmentów nierównej
wysokości, które oglądane z boku przywołują na myśl złożone
do modlitwy dłonie. Projekt architektoniczny nawiązuje też
do stromizny dachów góralskich oraz do strzelistych szczytów
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tatrzańskich. Witraże w oknach świątyni przedstawiają historię objawień Matki Bożej, jakie miała św. Katarzyna Labouré,
oraz związane z kultem Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika: św. Maksymiliana Kolbe, bł. Edmunda Bojanowskiego – założyciela Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
NMP Niepokalanie Poczętej, jak i Ojca Świętego Jana Pawła II.
Monika Rolska-Liebe

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. Czwartą niedzielę wielkanocną, 7 maja, przeżywamy w Kościele jako Światowy dzień modlitw o powołania kapłańskie
i zakonne. Rozpoczynają się też kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Ciągle musimy prosić Jezusa
Chrystusa – Dobrego Pasterza, aby nigdy nie zabrakło nowych
pracowników w Bożej winnicy. Mając wśród siebie kapłanów,
mamy dostęp do niewyczerpanych Bożych łask płynących
z sakramentów świętych. Pamiętajmy, że tylko dzięki sercom
i dłoniom kapłanów jest możliwe przedłużenie Chrystusowej
zbawczej ofiary podczas Eucharystii oraz rozdawanie Bożego
miłosierdzia w sakramencie pokuty.
2. W miesiącu maju tradycyjnie odprawiamy nabożeństwa
majowe, podczas których jest śpiewana Litania loretańska do
Najświętszej Maryi Panny. Serdecznie zapraszamy do udziału
w nich codziennie o godz. 17.30. Weźmy udział w tym modlitewnym uwielbieniu Matki naszego Pana i naszej. W tak wielu
sprawach możemy i powinniśmy prosić o Jej wstawiennictwo.
3. W poniedziałek, 8 maja, zapraszamy na Mszę św.
o godz.18.00, w intencji ks. wikariusza Adriana, z okazji Jego
urodzin i imienin.
4. Sięgając do naszej historii, pod datą 8 maja natrafiamy na
ogłoszony w 1953 r. przez kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski, słynny memoriał Non possumus – rzeczy Bożych
na ołtarzach cesarza składać nie wolno… Postać sługi Bożego
kard. S. Wyszyńskiego i to wydarzenie przypominają nam o konieczności dawania świadectwa przynależności do Chrystusa.
Taka postawa często wiąże się z ofiarą. Jak św. biskup Stanisław, jak sługa Boży kard. Stefan Wyszyński i wielu innych znakomitych Polaków, nie bójmy się zapłacić nawet wysokiej ceny
w obronie wiary ojców, Chrystusowej Ewangelii i Kościoła.
5. W poniedziałek, 8 maja, przypada rocznica kapitulacji Niemiec podczas drugiej wojny światowej, co było równoznaczne z zakończeniem działań wojennych w Europie. W naszych
modlitwach pamiętajmy o tych, którzy zginęli lub ponieśli
śmierć podczas tego jednego z najbardziej tragicznych okresów współczesnej historii.
6. W poniedziałek, 8 maja, na Mszy św. o godz. 18.00 spotkanie rodziców dzieci z kl. III A i B, przygotowujących się do
Pierwszej Komunii Świętej. W poniedziałek, 15 maja, na Mszy
św. o godz. 18.00 spotkanie rodziców dzieci z kl. III C, D, E przygotowujących się do Pierwszej Komunii Świętej.
7. W naszej diecezji trwa inicjatywa „Sztafeta modlitw o powołania”. W naszej parafii w środę, 10 maja, odbędzie się nabożeństwo powołaniowe. O godz. 15.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja do godz. 17.00.
8. W sobotę, 13 maja, przypada 100. rocznica pierwszego
objawienia w Fatimie i 36. rocznica zamachu na papieża Jana
Pawła II.

9. W dniach 13-14 maja, z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
w Zakopanem – Krzeptówkach i okolicy. Wyjazd o godz. 8.00.
Jest jeszcze kilka wolnych miejsc.
10. We wtorek, 16 maja, na Mszy św. o godz. 18.00 będziemy się modlić za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, możemy
składać karteczki z intencjami i ofiarami.
11. Sakrament chrztu będzie udzielany w niedzielę, 21 maja,
na Mszy św. o godz. 10.30. Msza św. z błogosławieństwem
dzieci na roczek będzie, 28 maja, na Mszy św. o godz. 10.30.
12. W niedzielę, 21 maja, ofiary składane na tacę przeznaczone są na prace przy naszej parafii.
13. W niedzielę, 21 maja, na Mszy św. o godz. 12.00 Pierwsza Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29. klasa
A i B. W niedzielę, 28 maja, na Mszy św. o godz. 12.00 Pierwsza
Komunia Święta dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 29. klasa C,
D, E. Spowiedź dla dzieci i rodziców w sobotę o godz. 9.00.
Zbiórka przed kościołem w niedzielę o godz. 11.45.
14. Rozpoczęło się nawiedzanie rodzin przez figurkę Matki
Bożej Fatimskiej na ulicy Tysiąclecia 12. Nawiedzanie Matki
Bożej Fatimskiej ma ożywić naszą wiarę i wzmocnić życie religijne w naszych rodzinach.
15. Caritas Diecezji Sosnowieckiej zaprasza na VI Koncert
Charytatywny z cyklu „Gramy dla mamy”. Tegoroczny koncert
połączony z Jubileuszem 25-lecia diecezjalnej Caritas. Jest to
również okazja do podziękowania osobom, które wspierają dzieła Caritas, a także możliwość wspólnego, rodzinnego
świętowania Dnia Matki. Koncert charytatywny odbędzie
się w poniedziałek 22 maja o godz. 18.00 w sali Koncertowej
Zespołu Szkół Muzycznych w Sosnowcu, przy ulicy Wawel 2.
Gwiazdą wieczoru będzie grupa muzyczno-teatralna „Bodo
Cafe”. Bilety – cegiełki w cenie 40 zł są dostępne od 2 maja
w biurze Caritas przy ul. Korczaka 5.
W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…
• W poniedziałek, 8 maja, uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski. Żył w XI w., czyli
w czasach kształtowania się polskiej państwowości, jego przykład jest ciągle aktualny i w naszych czasach. Święty Stanisław
jest przede wszystkim patronem ładu moralnego. Tym bardziej w dzisiejszym bardzo zagubionym świecie powinniśmy
go usilnie prosić o wstawiennictwo u Pana Boga, aby każdy
z nas, nasze rodziny, całe społeczeństwo, naród był wierny
Chrystusowi. Święty Stanisław jest też wzorem jako dobry pasterz, który oddał życie za swoje owce. Módlmy się więc dzisiaj
do niego, aby liczne powołania, rodzące się na polskiej ziemi,
były naprawdę godne i święte;

• Niedziela, 14 maja przykrywa święto św. Macieja Apostoła,
wybranego do grona Dwunastu w miejsce Judasza. Hebrajskie imię „Maciej” oznacza „dar Boga”. Zwróćmy się do tego
świętego, aby wspomagał nasze wysiłki codziennego stawania się darem Pana Boga dla braci;
• We wtorek, 16 maja, święto kolejnego patrona Polski, św.
Andrzeja Boboli, kapłana i męczennika. Żył na przełomie XVI
i XVII w. i zasłynął jako gorliwy kaznodzieja i duszpasterz jezuicki, stąd zyskał miano „łowcy dusz”. Dnia 16 maja 1657 r.
został schwytany przez Kozaków. Mimo okrutnych tortur, nie
wyrzekł się wiary w Jezusa Chrystusa. Jego relikwie znajdują
się w kościele ojców jezuitów przy ul. Rakowieckiej w Warszawie. Niech ten święty patron będzie dla nas wzorem bezkompromisowości wiary i przywiązania do Zbawiciela, a zarazem
orędownikiem w trudnym budowaniu ładu i jedności w naszej Ojczyźnie i we wspólnocie narodów.

POSŁUGA SAKRAMENTALNA
CHRZTY: kwiecień 2017
1. Bartosz Paweł Trzewiczek
2. Nela Hanna Miłek
3. Zofia Cichoń
4. Oliwier Mateusz Krzemiński
ŚLUBY: kwiecień 2017
1. Karol Migodziński i Anna Kocjan
2. Adrian Żurek i Natalia Mazur
ZMARLI: kwiecień 2017
1. Stefan Saja
2. Teresa Majchrzak
3. Krystyna Zych

5 INTENCJE MSZALNE

IV Niedziela Wielkanocna 07.05.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Rafała Spyrę w 1. r. śmierci
10.30. † Stanisławę, Antoniego Rubka
12.00.		 O Boże błogosławieństwo z okazji imienin dla
			 Stanisławy
18.00. † Halinę, Jerzego Dziurdzia
Poniedziałek 08.05. Uroczystość św. Stanisława
17.00. † Stanisława, Jadwigę Kołłątaj; Czesława Buczka
18.00.		 W intencji ks. Adriana, od Żywego Różańca
Wtorek 09.05.
7.00.
18.00. 1) † Alinę Gzel, od rodziny Gzel z Lubojny
		 2) † Stanisława Ślęzak, od przyjaciół z parafii
Środa 10.05.
17.00. † Jana Turek, od Joanny i Andrzeja Gryzło
18.00. † Henrykę Majka w 2. r. śmierci, od męża i syna
Czwartek 11.05.
17.00. † Jerzego Keller, od sąsiadów
18.00. † Anetę Wardęga, od Stanisławy Leśniewskiej
Piątek 12.05.
17.00. † Ryszarda Bagińskiego, od uczestników pogrzebu
18:00 † Irenę, Stanisława Seweryś; Łazarza, Zofię Figiel;
			 Katarzynę, Franciszka Seweryś; Zofię Figiel
Sobota 13.05. Najświętszej Maryi Panny z Fatimy
7.00. † Władysława Borkowskiego w 1. r. śmierci
18:00. † Helenę, Władysława Machowiak w rocznicę śmierci
V Niedziela Wielkanocna 14.05.
9.00. † Remigiusza Janus w 1. r. śmierci, od żony i dzieci
10.30. † Teresę Sikorską w 12. r. śmierci
12.00. O Boże błogosławieństwo dla małżonków Kariny
			 i Mariusza z okazji urodzin
18.00. † Jana Krawczyka w 25. r. śmierci
Poniedziałek 15.05.
17.00. † Zofię Szczepańską
18.00. † Zbigniewa Abratańskiego w rocznicę śmierci

Wtorek 16.05. Święto św. Andrzeja Boboli
7.00. † Henrykę Turek
18.00. 1) Za wstawiennictwem św. Jana Pawła II, od Żywego
			 Różańca
		 2) Msza św. dziękczynna za wstawiennictwem św. Jana
			 Pawła II, za pracowników przychodni Duo Medic im.
			 św. Jana Pawła II o dary Ducha Świętego dla nich,
			 a także za wszystkich pacjentów oraz o życie
			 wieczne dla zmarłych pacjentów
Środa 17.05.
17.00. † Jana Turek, od Adama Mazurkiewicza z rodziną
18.00.		 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Barbary
Czwartek 18.05.
17.00. † Joannę Wacławską w 18. r. śmierci, od siostry
			 i szwagra
18.00. 1) † Janusza Perzanowskiego
		 2) † Zofię, Stanisława Musiał; Paulinę, Mikołaja Kercz;
			 Janinę, Jana Marzec
Piątek 19.05.
16.00.		 Ślub: Dariusz Krawczyk i Ewelina Kosałka
17.00. † Jerzego Keller, od chrześniaka Radka z rodziną
18:00. † Mariannę w 3. r. śmierci, Mariana Kupczyk
Sobota 20.05. Św. Bernarda ze Sieny
7.00.
18:00. 1) † Mateusza Przybyszewskiego; Mariannę,
			 Stanisława Stachurka
		 2) † Stanisława Komendę w 10. r. śmierci, od żony
			 z dziećmi
VI Niedziela Wielkanocna 21.05.
9.00. † Tadeusza Iwaniuka w 10. r. śmierci; Krystynę, Feliksa
			 Latkowskich oraz zmarłych z rodziny Iwaniuków
10.30.		 Chrzty:
12.00.		 Pierwsza Komunia Święta
18.00. † Stanisława Plaskacz w 3. r. śmierci, od żony, dzieci
			 i wnucząt
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