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Ewangelia V niedzieli wielkanocnej
Jezus powiedział do swoich uczniów:
"Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go
uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą,
która przynosi owoc, oczyszcza, aby
przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie,
a Ja w was będę trwać. Podobnie jak
latorośl nie może przynosić owocu sama
z siebie – jeżeli nie trwa w winnym
krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie
trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem
winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we
Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc
obfity, ponieważ beze Mnie nic nie
możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we
Mnie, zostanie wyrzucony jak winna
latorośl i uschnie. Potem ją zbierają
i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we
Mnie trwać będziecie, a słowa moje
w was, to proście, o cokolwiek chcecie,
a to wam się spełni. Ojciec mój przez to
dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami".
(J 15, 1-8)
Ewangelia kolejnej niedzieli wielkanocnej zaprasza nas do wieczernika.
Jezus ustanawia sakrament Eucharystii
i kapłaństwa oraz kieruje do swoich
uczniów przypowieść o winnym krzewie. Obraz winnego krzewu był znany
apostołom. Nie tylko z codzienności, ale
także z ksiąg Starego Przymierza. Prorok Izajasz porównuje Naród Wybrany

do winnicy a Boga do tego, który jest jej
właścicielem oraz tym, który dba o to,
żeby rozwijała się i przynosiła dobry
owoc. Tymczasem nie do końca tak
jest…

Nawet pobieżna znajomość historii
Izraela pokazuje, że jako Naród - ale
i poszczególni jego członkowie - wiele
razy nie przynosił on dobrego owocu.
Co więcej, nieraz odchodził od Boga
i nie tylko mocno grzeszył, ale także
szukał nowych bogów, którym oddawano cześć. Podobnie jest z Kościołem.
W ciągu dwóch tysięcy lat swojej historii miał momenty dobre i złe. Momenty,
w których Ewangelia stała w centrum
jego działalności, ale i takie, w których
o Ewangelii zapominano.
Jezus przypomina, że relacja z Nim
(wiara) polega na tym, aby być w ciągłej
Komunii z Jego osobą.

Ideałem tej zależności jest zgoda na to,
by w życiu w stu procentach wypełnić
wolę Bożą. Aby w swoim życiu robić
dokładnie to, czego chce Bóg. Założyciel ruchu oazowego ks. Franciszek
Blachnicki stosował nawet pewien znak
tego procesu. Pomiędzy małym „w”
(moja wola) a dużym „W” stawiał znak
równości (w=W). Oznaczało to, że
w życiu chrześcijanina jego wola powinna się pokrywać całkowicie z wolą
Boga. Nie jest to droga prosta. Często
potrzeba całego życia, by zjednoczyć
swoją wolę z wolą Boga, warto jednak
pamiętać o tym i jak najszybciej rozpocząć ten proces.
Jezus w przypowieści mówi o tym,
że winorośl powinna przynosić dobre
owoce. Przypowieść z księgi proroka
Izajasza (piąty rozdział) wspomina, że
pomimo starań, winnica, którą Bóg
doglądał, wydała cierpkie jagody (Iz 5,
2). To pokazuje, że nie wystarczy Boże
zaangażowanie do tego, aby zmienić
ludziom życie. Że potrzebna jest zgoda
i współdziałanie człowieka. W naszym
życiu przystępujemy wiele razy do sakramentu pokuty i Eucharystii. Być
może w tysiącach można liczyć przyjęte
Komunie Święte. Warto dziś zapytać się
jaki jest tego owoc? Czy poza przystępowaniem do sakramentów, modlitwą,
podejmuję wysiłek zmiany swojego
życia i swojego nastawienia? Możemy
ulec pokusie magicznego podejścia do
sakramentów i modlitwy, że „załatwią”
za nas trudne sprawy naszego życia.
Tymczasem to tak nie działa. Bez naszego zaangażowania, bez wysiłku jakim jest przyjęcie tego, co trudne, bez
słowa przepraszam i wybaczam, które
trzeba skierować do drugiego człowieka,

sakramenty i modlitwa nie przyniosą
dobrego owocu.
Bądźmy ludźmi, którzy żyją w komunii z Jezusem. Podejmijmy wysiłek
nawrócenia. Przystępujmy do sakramentów, modlitwy, postu nie jako do rzeczywistości, które mają za Nas załatwić
pewne sprawy. Traktujmy wiarę jako
przestrzeń wolności, w której Boża
łaska idzie w parze z wysiłkiem człowieka. Bóg nie rozwiązuje spraw za nas,
On pomaga nam w naszych wysiłkach
do dobra. Wtedy każdy z nas wyda
dobry owoc zmiany życia.
ks. Mateusz Szymczyk
***
MAJ –MIESIĄC MARYI

Nabożeństwa majowe
Przez cały miesiąc maj zapraszamy
do udziału w nabożeństwach majowych, które będą się rozpoczynać pół
godziny przed wieczorną Mszą św.,
w tygodniu o godz. 17.30, a w niedziele o godz. 18.30.
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Podczas nabożeństw majowych
modlimy się słowami Litanii loretańskiej. Swoją nazwę zawdzięcza ona
włoskiemu miastu Loreto, w którym jest
odmawiana publicznie od 1531 roku.
W średniowieczu wzniesiono tam sanktuarium maryjne, które przyciągało
i nadal przyciąga licznych pielgrzymów.
Z jakiego powodu? Otóż w 1204 roku
do miasta przywieziono cudowny obraz
Matki Boskiej, który według legendy
został namalowany przez św. Łukasza,
Ewangelistę. Niespełna 100 lat później
przeniesiono tam również z Nazaretu
dom, w którym miała mieszkać Maryja.
Pielgrzymi, którzy od średniowiecza
ciągnęli do Loreto, by oddać cześć Maryi i jednocześnie prosić ją o wstawiennictwo przed Bogiem, przybywali ze
śpiewem litanii na ustach. Słowo litania
pochodzi z języka łacińskiego i oznacza
modlitwę błagalną, złożoną z krótkich
wezwań odmawianych na przemian
przez prowadzącego i wiernych. Można
zadać sobie pytanie, dlaczego wezwania
nie są szczegółowe, dlaczego nie prosimy o konkretne rzeczy, tylko wychwalając cnoty Maryi, wciąż prosimy „módl
się za nami’? Odpowiedź jest prosta.
Jest to wyraz naszego zaufania do najlepszej z matek. Maryja doskonale zna
nasze potrzeby. Patrzy na nas z wysokości nieba. Widzi więcej i lepiej, a ponieważ nas kocha, stara się zaradzić
naszym problemom, prosząc o pomoc
Jezusa, tak jak to uczyniła w Kanie
Galilejskiej.
Wierzymy, że Maryja wyprosi dla
nas wszystko, co jest dla nas dobre.
Skąd ta pewność? Przyjrzyjmy się znaczeniu imienia Maryja. Pochodzi ono
od hebrajskiego Miriam i oznacza Panią
ukochaną przez Boga, napawającą radością. Czy można odmówić czegoś
ukochanej osobie?

Nabożeństwo fatimskie
W czwartek 13 maja, we wspomnienie NMP z Fatimy, podczas Mszy św.
o godz. 18.00 rozpoczniemy tegoroczne nabożeństwa fatimskie. Przewodniczyć im będzie ks. Michał
Iwan, Prokurator Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji
Krakowskiej.
Od ubiegłego roku w procesji różańcowej niesiony jest feretron z Matką
Boską Fatimską. Osoby, które chciałyby się zaangażować i pomóc
w niesieniu figury prosimy o podejście do ołtarza kwadrans przed rozpoczęciem Mszy św.
***
RÓŻA DLA MATKI BOŻEJ

Już w średniowieczu modlitwy traktowane były jako duchowe kwiaty.
Odmawianie różańca porównywano
z dawaniem Matce Bożej róż. My
także pragniemy ofiarować naszej Matce różę i to nie jedną. W ciągu ostatnich
dwóch lat udało się stworzyć dwie róże
różańcowe. W sumie w parafii są już
więc trzy i budujemy kolejne. To nasza
odpowiedź na prośbę Maryi. Wszak we
wszystkich uznanych przez Kościół
objawieniach Maryja nieustannie powtarza: „Odmawiajcie różaniec!”. Odmawiajcie go indywidualnie, odmawiajcie
we wspólnotach, odmawiajcie w rodzinach. Cieszymy się, że w naszych różach różańcowych są już małżeństwa
i rodziny z dziećmi. Czekamy na kolejne, które chcą doświadczyć mocy różańca i jego błogosławionych owoców.
Zapraszamy wszystkie stany, każdego,
kto nie da się przestraszyć i zniechęcić
Złemu kłamliwie szepczącemu: „nie
pozwól narzucić sobie dyscypliny na
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całe życie”, „wspólnota odbiera wolność”, „lepiej pomodlisz się sam”.
Po pierwsze odmówienie dziesiątka
różańca zajmuje zaledwie 5 minut.
Można to zrobić idąc do pracy. Nie
należy myśleć w kategoriach: „czy wytrwam w następnych latach?”. Pomyśl,
że masz pomodlić się dziś.
Wspólnota spotyka się raz w miesiącu na Mszy św. niedzielnej. W pozostałe dni modlisz się sam, a jednak złączony duchową więzią z pozostałymi.
Zapisy w kancelarii parafialnej
i pod numerem telefonu: 12 431-22-77
lub podczas comiesięcznych spotkań
w I niedzielę miesiąca o godz. 8.00.
***
WYDARZENIA W PARAFII

Bierzmowanie
Młodzież naszej parafii przyjmie dar
Ducha św. we wtorek 11 maja podczas Mszy św. o godz. 18.00.
Uroczystość poprzedzi Triduum modlitewne.
I Komunia święta dzieci klas III:
Prywatna Szk. Podst. Inspiracja
sobota 15 maja godz. 12.00 i 13.30
Szk. Podst. nr 3
sobota 15 maja godz. 10.30
niedziela 16 maja godz. 9.30
Szk. Podst. nr 10
niedziela 16 maja godz. 11.30
3. rocznica śmierci Księdza Prałata
Antoniego Sołtysika
W środę 26 maja o godz. 18.00 odbędzie
się Msza św. w intencji śp. ks. Prałata,
zamówiona przez wspólnotę Żywego
Różańca.

KOMUNIKAT DOTYCZĄCY PRAC
REMONTOWYCH

Pragniemy poinformować, że z początkiem kwietnia otrzymaliśmy informację o przyznaniu dofinansowania
w wysokości blisko 260 tys. zł ze środków Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa na kontynuację prac konserwatorskich i restauratorskich, które w tym roku będą prowadzone w kaplicy Matki Boskiej Bolesnej,
a także przy stallach północnych. Wymagany wkład własny to odpowiednio
10 % i 15 % wartości zadania. Jednocześnie przymierzamy się do remontu
budynku plebani, którego dłużej nie
sposób odkładać. Odpadający tynk nie
tylko szpeci elewację, ale też stanowi
zagrożenie dla jej stanu technicznego.
Remont objąłby swoim zasięgiem również dach. Jest to bardzo kosztowne
przedsięwzięcie, które trzeba rozłożyć
na kilka lat. Projekt jest już gotowy.
Uzyskaliśmy też wszystkie konieczne
pozwolenia. Budynek plebanii jest wpisany do rejestru zabytków i również na
jego remont otrzymaliśmy przyrzeczenie
udzielenia dofinansowania. W bieżącym
roku ma ono wynieść blisko 82 tys. zł,
ale nie więcej niż 42 % poniesionych
kosztów, co oznacza, że 113 tys. musimy wnieść sami. Wierzymy, że
z Bożą pomocą, dzięki ofiarności ludzi
dobrej woli podołamy i temu przedsięwzięciu. Prace w kościele rozpoczną się
jeszcze w maju. Dziękujemy wszystkim,
którzy już pozytywnie odpowiedzieli na
nasz apel. Naszych ofiarodawców nieustannie polecamy Bogu w modlitwach.
***
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