
 

INTENCJE  MSZALNE   16 - 22  V   2016 

Poniedziałek    16  V 

  7.00  1) + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

           2) + Zofia Jajko 

  9.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z przeproszeniem za grzechy 

17.00  ++ Anna, Józef, Leokadia 

18.30  Nowenna: 1) + Marek, 2) ++ Ryszard, Bolesław, 3) + Stanisława Smoleń,  

          4) + Bożena Strzelska-Smakowska w 1 r. śmierci, 5) + Zygmunt Kowalski w r. śmierci  

          i jego rodzice 

 

Wtorek     17  V 

  7.00  O Boże Błogosławieństwo i opiekę NMP w 8 r. ślubu, dla Marii i Ireneusza 

           oraz ich dzieci: Patryka i Łukasza 

  7.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska   

18.30  + Józef w 7 r. śmierci  

 

Środa    18  V 

  7.00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Elżbiety i Jana w 51 r. ślubu 

  7.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Waldemara i rodziny 

18.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 

Czwartek  19  V 
   7.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

   7.30  ++ Stanisława i Władysław Zielińscy 

 18.30  ++ Anna, Jan, Andrzej oraz zmarli z ich rodzin 

 

Piątek    20  V 

   7.00  1) W intencji Panu Bogu wiadomej 

            2) + Czesław Karnasiewicz w 8 r. śmierci 

   7.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 18.30  + Zofia Gadocha 

 

 Sobota   21  V 

   7.00  1)  + Jan 

2)  O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i szczęśliwe rozwiązanie dla Ani Kijan 

   7.30  ++ Alicja i Zenon Zagórscy 

 18.30  + Alicja Liszka / msza święta gregoriańska 

 

Niedziela   22  V 

  7.30  + Helena Szydłowska   

  9.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

10.30  Rocznica I Komunii Świętej 

12.00  Piotr Mikuta w 15 r. śmierci  

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Jadwiga, Wawrzyniec Kowalik i zm. z rodz. Dziudźków 

18.30  W 91 r. ur. Ojca Finnegana, dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo 

20.00  ++ Helena i Marian 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  /  J 20, 19-23   / 
 

Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, drzwi były 

zamknięte z obawy przed Żydami. Przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: 

Pokój wam! A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie 

ujrzawszy Pana.  A Jezus znowu rzekł do nich: Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i 

Ja was posyłam. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: Weźmijcie Ducha 

Świętego. Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im 

zatrzymane. 

REFLEKSJA                                                                                             

Weźmijcie….  . Żeby coś zabrać - jakiś duży, ważny prezent, to trzeba przygotować dla 

niego odpowiednie miejsce. Pan Jezus daje nam niezwykły dar – Ducha Świętego. Tylko 

jest problem, bo Duch Święty potrzebuje dużo miejsca. On jest w stanie wypełnić całą 

przestrzeń mojego życia. Czy zrobię Mu tyle miejsca ??? 

Zesłanie Ducha Świętego  

Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał Ducha Świętego na 

Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku, wypełniając tym samym swoją 

obietnicę: Gdy przyjdzie Duch Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch 

Prawdy, który od Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. W dniu Pięćdziesiątnicy 

Kościół, ożywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej nowiny o 

zbawieniu wszystkim narodom. Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej 

uroczystości, to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone już w czasach 

apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co uroczystość 

Wielkanocy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta udzielano chrztu katechumenom. 

W średniowieczu istniał zwyczaj rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy 

świętej, róż i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach i 

katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol Ducha Świętego. 

Kościół przypomina, że Pięćdziesiątnica jest wypełnieniem i zakończeniem Świąt 

Wielkanocnych. Zgodnie z obietnicą, po wywyższeniu Chrystusa na drzewie krzyża, gdy 

dostęp do Ojca został otwarty, a dziecięctwo Boże stało się rzeczywistością, posłany zostaje 

Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.  



Dzisiaj za pobożne, publiczne odmówienie całego hymnu: O Stworzycielu Duchu, 

przyjdź... można dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami. 

Symbole Ducha Świętego; Ogień i Gołębica  / z Katechizmu Kościoła Katolickiego /  

Podczas gdy woda oznaczała narodzenie i płodność życia udzielanego w Duchu Świętym, 

ogień symbolizuje przekształcającą energię dzieł Ducha Świętego. Prorok Eliasz, który 

powstał jak ogień, a słowo jego płonęło jak pochodnia, swoją modlitwą sprowadza ogień z 

nieba na ofiarę na górze Karmel, jest on figurą ognia Ducha Świętego, który przekształca 

wszystko, czego dotknie. Jan Chrzciciel, który pójdzie przed Panem w duchu i mocy 

Eliasza, zapowiada Chrystusa jako: Tego, który chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem,  

tym Duchem, o którym Jezus powie: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię, i jakże bardzo 

pragnę, żeby on już zapłonął. W postaci języków jakby z ognia. Duch Święty spoczywa na 

uczniach w poranek Pięćdziesiątnicy i napełnia ich sobą. Tradycja duchowa zachowa tę 

symbolikę ognia jako jedną z najlepiej wyrażających działanie Ducha Świętego: Ducha nie 

gaście. Drugim symbolem jest gołębica.  Na końcu potopu wypuszczona przez Noego 

gołębica powraca, niosąc w dziobie świeżą gałązkę z drzewa oliwnego na znak, że ziemia 

znowu nadaje się do zamieszkania. Gdy Chrystus wychodzi z wody po swoim chrzcie, 

zstępuje na Niego Duch Święty w postaci gołębicy i spoczywa na Nim. Duch Święty 

zstępuje do oczyszczonego serca ochrzczonych i w nim przebywa. W niektórych kościołach 

święte Postacie eucharystyczne są przechowywane w metalowym naczyniu w formie 

gołębicy (columbarium), zawieszonym nad ołtarzem. Symbol gołębicy na oznaczenie Ducha 

Świętego jest tradycyjny w ikonografii chrześcijańskiej. 

Pierwsza Komunia Święta 

Dziś w naszej parafii przeżywamy uroczystość I Komunii Świętej. Dla 48 dzieci ten dzień na 

długo pozostanie w pamięci. Komunia – czyli zjednoczenie z Chrystusem. W starożytności 

komunia  była po raz pierwszy udzielana zaraz po przyjęciu chrztu, nawet niemowlętom . 

Praktyka ta jest kontynuowana w Kościołach wschodnich. W Kościele łacińskim z biegiem 

czasu zaprzestano stosować tę praktykę i zaczęto dopuszczać do komunii św. dzieci 

posiadające już pewną świadomość tego czym jest Eucharystia. O dojrzałości dziecka 

decydowali rodzice wraz z duszpasterzem. W 1215 roku Sobór laterański IV określił, że 

każdy katolik po dojściu do używania rozumu powinien przynajmniej raz w roku (na 

Wielkanoc) po spowiedzi i odprawionej pokucie przystąpić do komunii - co kilka wieków 

później potwierdził Sobór Trydencki. Zła interpretacja nauki Kościoła doprowadziła do tego, 

że do komunii św. dopuszczano tylko starsze dzieci, a w wielu przypadkach już młodzież.
 

Zaczęto bowiem określać dolną granicę wieku, w którym można przystąpić do komunii św. 

W niektórych krajach  wiek ten ustalono na szesnaście lat. Papież Pius X właśnie dzieciom 

poświęcił wiele uwagi i duszpasterskich starań. 8 sierpnia 1910 roku wydał dekret Quam 

singulari, który ustala, że do pierwszej spowiedzi i Komunii św. można dopuszczać dzieci w 

wieku, w którym zaczynają używać rozumu, tj. około siódmego roku życia, czasem nieco 

później, lub nieco wcześniej. Wiek rozeznania Pius X precyzował jako wiek, w którym 

dziecko zdolne jest rozróżnić dobro od zła, oraz pokarm Eucharystyczny od zwykłego 

pokarmu. Pragnął, by dzieci przyjęły Komunię Świętą zanim popełnią grzech ciężki. To 

właśnie temu papieżowi, dzieci zawdzięczają to, że do I Komunii Świętej przystępują w 

młodym wieku. /ks.B/ 

OGLOSZENIA  PARAFIALNE  UROCZYSTOŚĆ  ZESŁANIA  DUCHA ŚWIĘTEGO 

1)Dzisiaj w naszej parafii uczniowie klas III po raz pierwszy przystąpią do Komunii Świętej. 

Dziękujemy ks. Bogdanowi za przygotowanie katechetyczne, spowiednikom, rodzicom za 

współpracę z katechetą w ciągu roku, za pomoc w próbach, dekorację i porządkowanie 

kościoła oraz za dar ołtarza w postaci dwóch odnowionych kielichów mszalnych. Dzieci 

wraz z najbliższymi zapraszamy w białym tygodniu na nabożeństwo majowe i Mszę święta o 

godz. 18.00. Dziś nabożeństwo popołudniowe dla dzieci pierwszokomunijnych o godz. 

16.00.  Dzisiejsza składka na tacę przeznaczona na potrzeby organizacji ŚDM.   

 2) Jutro drugi dzień Zielonych Świąt, święto NMP Matki Kościoła. Msze święte w kościele 

górnym o godz; 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Jest to również dzień Nowenny do Matki Bożej 

Miłosierdzia. Odprawimy ją podczas nabożeństwa majowego. Jutro kancelaria nieczynna. W 

czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W najbliższą 

niedzielę uroczystość Najświętszej Trójcy i zakończenie okresu komunii świętej 

wielkanocnej.   

3)  W najbliższą niedzielę podczas mszy świętej o godz. 10.30 Rocznica I Komunii Świętej 

dla dzieci z klas IV.  Spowiedź dla dzieci i ich rodzin w piątek od godz. 17.00 do 18.00. 

Podczas mszy świętej o godz. 12.00 chór Amicus wykona pieśni maryjne.   

4)  W piątek 20 maja w Centrum Jana Pawła II – Nie lękajcie się, powitamy symbole ŚDM 

Krzyż i Ikonę MB Salus Populi Romani. Mszę świętą na rozpoczęcie peregrynacji odprawi 

o godz. 17.00 ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, w koncelebrze księży dziekanów. W 

poniedziałek  23 maja, w godzinach od 15.00 do 21.00 symbole przyjmiemy w naszym 

kościele. Będzie to pierwszy punkt peregrynacji symboli w naszym dekanacie. W bieżącym 

tygodniu w gablotach i na stronie internetowej parafii podamy szczegóły tych wydarzeń. Już 

dziś zapraszamy do wspólnej modlitwy gimnazjalistów i licealistów z naszej parafii oraz 

wszystkich wiernych.  Lekcje języka francuskiego w tym tygodniu dla pierwszej grupy w 

poniedziałek i czwartek, a dla drugiej grupy w piątek o godz. 18.00 w sali nr 6. W najbliższą 

niedzielę podczas każdej mszy świętej francuscy wolontariusze ŚDM  złożą kolejne 

świadectwo zachęcające nas do przygotowania i udziału w ŚDM. Spotkanie parafialnego 

komitetu ŚDM w poniedziałek po wieczornej Mszy świętej.  

5) Trwają prace przy wykonaniu ołtarzy na procesję Bożego Ciała. Po otrzymaniu od 

wykonawcy konstrukcji ołtarzy (pod koniec tygodnia)  - poinformujemy wiernych 

dekorujących ołtarze.  W sobotę 21 maja  w godz. od 9.00 do 15.00 w Seminarium 

krakowskim dzień otwarty. Więcej szczegółów  na plakacie i na stronie internetowej parafii.    

6) W sobotę 21 maja  o godz. 19.15 w naszym  kościele recital organowy Bartosza Patryka 

Rzymana. Słowo o muzyce przedłoży Ewa Syska. Szczegóły na parafialnej stronie 

internetowej. Wstęp wolny, chętni mogą złożyć ofiarę do skarbony. Zapraszamy na koncert.               

7) Kolejny transport jabłek rozprowadzimy według zapisów w najbliższy wtorek  od godz. 

11.00 do 12.30 i od 16.00 do 17.30. Zapisy w zakrystii po Mszach świętych.  

8) W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Pinkalską. … wieczny odpoczynek, racz 

Jej dać Panie … 
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