
 

INTENCJE  MSZALNE   19  -  25  IX   2016 
 

 

Poniedziałek   19  IX 

  7.00  ++ Józefa, Stanisław i c. Urszula 

  7.30  + Franciszek Skurnóg / msza święta gregoriańska 

18.30  + Janusz 

 

Wtorek       20  IX 

  7.00  + Maria Śnieżyńska / od Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum 

  7.30  + Władysław Gębik / od Stanisława Druzgały z rodziną 

18.30 + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

 

Środa    21  IX  

  7.00  W intencji Panu Bogu wiadomej 

  7.30  + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

18.30  ++ Franciszek Wszołek w 6 r. śmierci i zmarli z rodziny 

 

Czwartek  22  IX 

   7.00  + Władysław Gębik 

   7.30  + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Sabina i Bolesław. Maria i Regina 

 

Piątek     23  IX  
   7.00  1) + Władysław Gębik 

            2) ++ Genowefa i Władysław Mucha w r. śmierci 

   7.30  + Edward Fijałkowski / od sąsiadów z klatki 

 18.30  + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

 

 Sobota   24  IX 
   7.00  1)  + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

            2)  + Władysław Gębik 

   7.30  ++ Helena i Aleksander Dobrowolscy 

 18.30  ++ Maria i Józef 

 

Niedziela   25 IX 

  7.30  Róża VIII 

  9.00  + Antonina Kowalska 5 r. śmierci, m. Jan, s. Antoni 

10.30  ++ Zofia i Tadeusz Górscy 

12.00  Dziękczynna z prośba o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Lucyny Tadeusza 

           w 40 r. ślubu 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

18.30  ++ Anna Urbaś, Józefa, Franciszek, Piotr i zmarli z rodzin; Lech i Urbuś 

20.00  + Władysław Gębik 
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WSPÓLNOTA 
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EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Łk  16, 1-13 / 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego 

oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: Cóż to 

słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą.  

Na to rządca rzekł sam do siebie: Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? 

Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do 

swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu. Przywołał więc do siebie każdego z 

dłużników swego pana i zapytał pierwszego: Ile jesteś winien mojemu panu? Ten 

odpowiedział: Sto beczek oliwy. On mu rzekł: Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i 

napisz pięćdziesiąt. Następnie pytał drugiego: A ty ile jesteś winien? Ten odrzekł: Sto 

korcy pszenicy. Mówi mu: Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt. Pan 

pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata 

roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła. Ja także 

wam powiadam: Zyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się 

skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i 

w wielkiej będzie wierny; a kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej 

nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, 

prawdziwe dobro kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście 

się wierni, kto wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo 

jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym 

wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. 

 

REFLEKSJA                                                                                                  

Skomplikowana ta dzisiejsza ewangelia. Z jednej strony pochwała kombinatorstwa 

zarządcy, a z drugiej strony przestroga przed nieuczciwością. Jak to połączyć? Prostym 

pytaniem, które sobie trzeba zadać samemu i znaleźć odpowiedź -  do czego wykorzystuję w 

życiu swoje ; zdolności, umiejętności, znajomości – komu tym służę; Bogu? Czy mamonie? 

Święty Stanisław Kostka - urodził się 28 grudnia 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu, w 

rodzinie szlacheckiej. Miał trzech braci: Pawła, Wojciecha i Mikołaja, oraz dwie siostry.  

Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim 

bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu.  



Kostkowie przybyli do Wiednia w dzień po śmierci cesarza Ferdynanda w lipcu 1564 r. 

Wiedeńska szkoła jezuitów cieszyła się wówczas wielką sławą. Początkowo Stanisławowi 

nauka nie szła zbyt dobrze. Nie otrzymał bowiem dostatecznego przygotowania w 

Rostkowie. Ale pod koniec trzeciego roku studiów należał już jednak do najlepszych 

uczniów. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie 

mógł poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także 

pokuty i biczował się. W grudniu 1565 r. ciężko zachorował i był bliski śmierci.  W czasie 

choroby objawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła na jego 

ręce. Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do 

Towarzystwa Jezusowego.  Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez 

zezwolenia rodziców, a na to Stanisław nie mógł liczyć. Postanowił uciec.  Stanisław udał 

się nie wprost do Rzymu, ale do Augsburga a następnie  dalej do Dylingi. Trasa z Wiednia 

do Dylingi wynosi około 650 km. W Dylindze Jezuici mieli swoje kolegium. Tam 

Stanisław został przyjęty na próbę.  Wyznaczono mu zajęcia służby u konwiktorów: 

sprzątanie ich pokoi i pomaganie w kuchni. Stanisław starał się wypełniać swoje obowiązki 

jak najlepiej. Jednak św. Piotr Kanizjusz, bał się przyjąć Stanisława do swojego klasztoru w 

obawie przed gniewem rodziców. Skierował go wraz z dwoma młodymi zakonnikami do 

Rzymu. Tam Stanisław rozpoczął nowicjat, szczęśliwy, że nareszcie spełniły się jego 

marzenia. Ojciec jednak postanowił za wszelką cenę go stamtąd wydostać. Wykorzystał w 

tym celu wszystkie możliwości. Stanisław odpisał ojcu, że ten powinien raczej dziękować 

Bogu, że wybrał jego syna na swoją służbę. W zakonie, Stanisław swoim wzorowym 

życiem, duchową dojrzałością i rozmodleniem budował całe otoczenie. W  1568 r.  złożył 

śluby zakonne. Miał wtedy zaledwie 18 lat. Kiedy zachorował  uprosił u Boga łaskę śmierci 

w święto Wniebowzięcia. Prośba została wysłuchana.  Po północy 15 sierpnia 1568 r. 

przeszedł do wieczności.   Jego kult zrodził się natychmiast i spontanicznie. W 1606 r.  

został ogłoszony błogosławionym. Uroczystości beatyfikacyjne odbyły się najpierw w 

Rzymie, a potem w Polsce. Był to pierwszy błogosławiony Towarzystwa Jezusowego. W 

roku 1674  papież ogłosił bł. Stanisława jednym z głównych patronów Korony Polskiej i 

Wielkiego Księstwa Litwy. Dekret kanonizacyjny wydał Klemens XI w 1714 r. Jednak z 

powodu śmierci papieża obrzędu  kanonizacji dokonał dopiero Benedykt XIV w 1726 r. Jan 

XXIII uznał św. Stanisława szczególnym patronem młodzieży polskiej. 

Patronowie ; Polski, Archidiecezji Krakowskiej i Miasta Krakowa. 

Wiele razy, przy różnych okazjach słyszymy słowo – patron. To stary zwyczaj Kościoła, że 

przyjmujemy jakiegoś świętego na szczególnego opiekuna i prosimy Go o pomoc i opiekę. 

Głowni Patronowie Polski; Najświętsza Maryja Panna - Królowa Polski, święty Wojciech 

- biskup i męczennik, święty Stanisław - biskup i męczennik.   Patronowie Polski; święty 

Stanisław Kostka – zakonnik, święty Andrzej Bobola - kapłan i męczennik.  Główni 

Patronowie Archidiecezji Krakowskiej; święty Stanisław - biskup i męczennik, święty 

Jan Kanty – kapłan.  Patronowie Archidiecezji Krakowskiej;  Święty Kazimierz  - 

królewicz, święty Jacek - kapłan  Główni Patronowie Miasta Krakowa;  Święty 

Stanisław - biskup męczennik, święty Jan Kanty - kapłan   Patronowie Miasta Krakowa; 

Święty Józef, święty Florian - męczennik, święty Jacek – kapłan.   / ks.B/ 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA 25  NIEDZIELĘ   

ZWYKŁĄ 

 

1 .   Dzisiaj 50 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu  obchodzony pod hasłem 

wybranym przez Ojca Świętego Franciszka Komunikacja i Miłosierdzie  - owoce 

miłosierdzia. W naszym kościele dziś o 17.00 Msza święta dla kandydatów do 

bierzmowania z klas I, II, i III gimnazjum i ich rodziców. Po Mszy świętej spotkanie 

organizacyjne. 

2.  We wtorek wspomnienie śś. męczenników koreańskich Andrzeja Kim Teagon, Pawła 

Chong Hasang i Towarzyszy. W środę święto św. Mateusza – Apostoła i Ewangelisty, w 

czwartek wspominamy bł. Bernardynę Jabłońską, zakonnicę, a piątek św. Ojca Pio 

zakonnika. W sobotę Jubileusz Żywego Różańca i 7 Pielgrzymka Róż Różańcowych do 

Łagiewnik.  Można wyjechać na pielgrzymkę autokarem z parkingu przy kościele, który 

odjedzie o godz. 8.15. Zapisy w zakrystii po każdej mszy świętej. Program pielgrzymki w 

gablocie parafialnej.  

3. W poniedziałek 19 września po Mszy świętej  wieczornej w kościele dolnym spotkanie 

rodziców dzieci klas III, które przygotowują się do I Komunii Świętej. Parafialna schola 

ŚDM Kraków 2016  przemianowała swoją nazwę na PanaMa Chór. Spotkania chóru 

odbywają się w każdy wtorek o godz. 19.00 w Sali oazowej. Dopełniając ofertę 

śpiewających wtorków przypominamy o próbach chóru Amicus o godz. 18.30 w bibliotece 

parafialnej. Oba zespoły zapraszają na próby wszystkich chętnych.  

4.Pani Beata Zborowska, psycholog, pełniąca dyżury w poradni Pomoc Bliźniemu 

informuje, że względu na rehabilitację szpitalna będzie nieobecna od 11 października do 8 

listopada. Szczegóły na stronie internetowej parafii. 

5.W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Teklę Flaszę.   Wieczny odpoczynek racz Jej dać 

Panie… 

 

 

 

 

 

 

 


