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wia fachową pomoc pielęgniarską. Obdarzona charyzmatyczną osobowością skupia
wokół tego dzieła szerokie grono współpracowników i wolontariuszy. Umiera
w Krakowie, 29 kwietnia 1973 r. Ksiądz kardynał Karol Wojtyła w homilii pogrze
bowej powiedział m.in.: „Dziękujemy Ci Pani Hanno, że byłaś wśród nas... jakimś
wcieleniem Chrystusowych błogosławieństw z Kazania na Górze, zwłaszcza tego:
błogosławieni miłosierni”. Ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, który znał osobiście
Hannę Chrzanowską, określił ją mianem „Matki Teresy z Krakowa”.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
1. W dzisiejszą Niedzielę Dobrego Pasterza zapraszamy na godz. 18.00 na nabo
żeństo eucharystyczne. Będziemy się modlić w intencji nowych powołań.
2. W liturgii tygodnia: w środę – święto św. Marka, Ewangelisty.
3. W poniedziałek 23 kwietnia o godz. 19.00, w Bibliotece Rolniczej na Krakow
skim Przedmieściu 66, odbędzie się spotkanie autorskie z ks. Krzysztofem Paw
liną, Rektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego, w związku z najnowszym
tomikiem jego poezji. Gośćmi prowadzącymi będą: Ernest Bryll, Marcin Styczeń
i Marek Sokołowski. Gorąco polecamy.
4. W czwartek 26 kwietnia odbędzie się w naszej Bazylice Uroczysty Koncert Galo
wy w wykonaniu Zespołu Pieśni i Tańca "MAZOWSZE", dedykowany św. Jano
wi Pawłowi II z okazji czwartej rocznicy kanonizacji. Początek o godz. 20.00.
Serdecznie zapraszamy.
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Z Ewangelii św. Jana (J 10, 1118)
Jezus powiedział: Ja jestem
dobrym pasterzem. Dobry pasterz
daje życie swoje za owce. Najem
nik zaś i ten, kto nie jest paste
rzem, którego owce nie są
własnością, widząc nadchodzą
cego wilka, opuszcza owce i ucie
ka, a wilk je porywa i rozprasza;
najemnik ucieka, dlatego że jest
najemnikiem i nie zależy mu na
owcach. Ja jestem dobrym paste
rzem 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 za
grody. I te muszę przyprowadzić,
i będą słuchać głosu mego, i na
stanie jedna owczarnia, jeden pa
sterz. Dlatego miłuje Mnie Ojciec,
bo Ja życie moje oddaję, aby je
znów odzyskać. Nikt Mi go nie
zabiera, lecz Ja sam z siebie je
oddaję. Mam moc je oddać i mam
moc je znów odzyskać. Taki na
kaz otrzymałem od mojego Ojca.

Msze święte w niedziele: 6, 7.30, 9 (radiowa), 10.30* (dla przedszkolaków), 10.30 (dla dzieci),
11.45 (suma), 13, 16, 19, 19* (dla studentów);
w dni powszednie: 6, 7, 7.30**, 8, 9, 12, 16.30**, 17**, 18, 19**
Spowiedź w niedziele: podczas każdej Mszy św.; w dni powszednie: 6  12, 17  19.30,
w I piątek miesiąca: 6  12, 15.30  19.30
Adoracja Najświętszego Sakramentu od poniedziałku do piątku: 9.30  16.30**
(oznaczenia miejsc: * w dolnym kościele, ** w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej)
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KOMENTARZ DO EWANGELII
Tradycyjnie ta czwarta niedziela Wielkanocy nosi miano „Niedzieli Dobrego
Pasterza” jako, że Ewangelia tej niedzieli przynosi nam obraz Pana Jezusa Dobre
go Pasterza. Na różne sposoby Chrystus chce ukazać nam tajemnicę swojej Boskiej
Osoby i przekonać nas, że celem Jego nauczania i działania jest miłość, której my
jesteśmy adresatami. Pierwsi i bezpośredni słuchacze nauk Jezusowych – to ludzie
Wschodu, a ci ludzie myślą przede wszystkim obrazami, podczas gdy my myślimy
pojęciami. Jasne i wyraziste obrazy zaczerpnięte z życia codziennego, zrozumiałe
dla wszystkich były punktem wyjścia nauk Pana Jezusa i były powiązane z trud
niejszą do zrozumienia ideą, by ją lepiej wytłumaczyć, by odkryć przed słuchacza
mi głębsze prawdy. Obrazy służyły ideom, prawda stawała się bardziej przystępna
w obrazie niż w idei. Dlatego Pan Jezus nauczając bardzo często odwoływał się do
obrazów, opisów, rzadko natomiast używał abstrakcyjnych sformułowań. Obraz
pasterza i owiec był czymś bardzo bliskim ludziom w czasach Pana Jezusa, ale na
wet i dzisiaj nam nie wydaje się obcy. Ten piękny obraz, który jest obecny także
i w przekazie starotestamentalnym, jest bogaty w różne ważne treści. Pan Jezus
wprost siebie nazywa dobrym pasterzem pełnym troski i oddania o swoje owce,
w przeciwieństwie do najemnika, któremu w ostateczności nie zależy na owcach,
a tylko na własnych korzyściach. Pomiędzy pasterzem a owcami istnieje głęboka
więź – znają siebie nawzajem. Dobry pasterz jest również zatroskany o owce z innej
zagrody, bo wszystkie owce pragnie zgromadzić wokół siebie. Tymi owcami jeste
śmy oczywiście my wszyscy należący do Chrystusowego Kościoła. Za nas Chrystus
Dobry Pasterz, sam z siebie oddał swoje życie, aby nas obronić i ocalić.
Odnosząc ten fragment Ewangelii bardzo osobiście do siebie, prośmy też
Chrystusa, aby nie pozwolił, by wilk nas porwał lub zatracił najemnik, ale abyśmy
zawsze wiernie słuchali Jego głosu i postępowali za Nim – Dobrym Pasterzem pro
wadzącym nas do życia wiecznego.
Niedziela Dobrego Pasterza jest obchodzona w Kościele jako Światowy Dzień
Modlitw o Powołania do Służby Bożej w Kościele. Pan Bóg zawsze pamięta o swo
im Kościele i udziela potrzebnych łask powołanym do służby Bożej we wspólnocie
Kościoła. Ta szczególna łaska powołania do kapłaństwa, życia zakonnego czy spe
cjalnego zaangażowania misyjnego winna być właściwie rozeznana, z odwagą
i wielkodusznie przyjęta przez obdarowanego, a potem dar powołania przez niego
wiernie i konsekwentnie realizowany. Sam Pan Jezus zachęca nas do modlitwy
o powołania do służby Bożej w swoim Kościele: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale ro
botników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żni
wo” (Mt 9,37). Obok modlitwy o nowe powołania, bardzo potrzebny jest też
odpowiedni klimat duchowy, począwszy od rodziny, sprzyjający wielkodusznym
wyborom życiowym i wspierający tych, którzy wkroczyli na drogę powołania ka
płańskiego czy zakonnego.
23 kwietnia (poniedziałek)
uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, patrona Polski
Wojciech urodził się ok. 956 r. Jako biskup Pragi musiał dwukrotnie opuszczać
swoją stolicę. W Rzymie wstąpił do opactwa benedyktyńskiego. Był misjonarzem
na Węgrzech i w Polsce. Poniósł śmierć męczeńską 23 kwietnia 997 r. w czasie
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misji wśród pogańskich Prusów. Ciało biskupa Wojciecha wykupił książę Bolesław
Chrobry. W roku 1000 do relikwii św. Wojciecha złożonych w Gnieźnie pielgrzymo
wał cesarz Otton III. Było to spotkanie o historycznej wymowie – „zjazd gnieźnień
ski”; miał on znaczenie polityczne i kościelne. Przy grobie św. Wojciecha,
w obecności legata papieskiego została proklamowana przez papieża Sylwestra II
pierwsza polska metropolia: Gniezno, do której zostały przyłączone biskupstwa
w Krakowie, Wrocławiu i Kołobrzegu.
Do grobu św. Wojciecha w Gnieźnie pielgrzymował św. papież Jan Paweł II
w roku 1979 i 1997 – z okazji tysięcznej rocznicy męczeńskiej śmierci patrona Pol
ski.
28 kwietnia (sobota)
W przeddzień 45tej rocznicy śmierci, pierwsza polska pielęgniarka – służebnica
boża Hanna Chrzanowska zostanie wyniesiona do chwały ołtarzy. Uroczystościom
beatyfikacyjnym w Bazylice Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach
o godz. 9.30, przewodniczyć będzie prefekt Kongregacji
Spraw Kanonizacyjnych w Rzymie ks. kardynał Angelo
Amato. Hanna Chrzanowska urodziła się w Warszawie
7 października 1902 r. w rodzinie zasłużonej dla nauki,
kultury i pielęgniarstwa polskiego. W 1910 r. rodzice
Hanny przenoszą się do Krakowa, gdzie ojciec – Ignacy
Chrzanowski obejmuje Katedrę Historii i Literatury
Polskiej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Hanna po
czątkowo studiuje polonistykę, ale na wieść o powsta
niu Warszawskiej Szkoły Pielęgniarstwa przerywa
studia i wstępuje do nowo otwartej szkoły, aby całkowi
cie poświęcić się pielęgniarstwu. Była to dla niej decy
zja kluczowa, mająca określić dalszą drogę jej życia. Po
ukończeniu szkoły w 1924 r. wyjeżdża na stypendia do
Francji i Belgii, gdzie pogłębia swoją wiedzę, pracuje
jako instruktorka, wiele też publikuje z zakresu pielę
gniarstwa. Po wybuchu II wojny światowej przybywa
do Krakowa i jej dalsze losy i praca wiążą się z tym
środowiskiem. Przy wsparciu ks. Karola Wojtyły, późniejszego biskupa, organizuje
opartą o struktury kościelne i niezależną od niewydolnej państwowej służby zdro
Nabożeństwa
niedziela:
poniedziałek:
wtorek:
środa:
czwartek:
I czwartek miesiąca:
piątek:
sobota:

18.00 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.30 – Nabożeństwo do św. Wincentego a Paulo
17.30 – Nowenna do św. Judy Tadeusza
18.30 – Nabożeństwo do św. Józefa
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszej Krwi Jezusa
17.30 – Nowenna ku czci Świętego Jana Pawła II
18.30 – Nabożeństwo do Najświętszego Serca Jezusa
9.30 – Nowenna do Matki Bożej Niepokalanej
Objawiającej Cudowny Medalik
I sobota miesiąca: 11.00 – Nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP

