
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 19 listopada do 26 listopada 2018 

 

Poniedziałek, 19 listopada  
7.00  1/+Bronisław Jajko – int. od Pracowników Zakładu „Amara” 
 2/++Zofia i Albin Blicharscy oraz +Rozalia 

 3/++Józef Orzechowski i syn Jerzy w rocz. śm. 
7.30  +Maria Jurgała – int. od III Róży 

18.30  +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

Wtorek, 20 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO 
7.00 O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Janusza Korepty – int. od Parafian 
7.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 
18.30 +Elżbieta Budzyna 

Środa, 21 listopada – OFIAROWANIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY 
7.00 O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Janusza Korepty w dniu imienin – int. od 

Róż Różańcowych i Margaretek 
7.30  +Michał (Msza Św. gregoriańska)  

18.30 +Janusz Kowalczyk  

Czwartek, 22 listopada – ŚW. CECYLII 
7.00  1/O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Janusza Korepty – int. od Parafian 
 2/++Jan i Antonina Skoczek 

7.30 +Danuta Brandys w 5 rocz. śm. i 65 rocz. ur. 
18.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

Piątek, 23 listopada  
7.00 1/+ Michał (Msza Św. gregoriańska)  

2/++Anna i Stanisław Basiór oraz ++Władysława i Aleksander Śnigowscy 

  3/+Bronisław Paloc – int. od sąsiadów 

7.30 +Barbara Pawłowska – in. od syna Stanisława z Rodziną  
18.30  ++Krystyna i Franciszek 

Sobota, 24 listopada – WSPOMNIENIE ŚŚ. ANDRZEJA DUNG-LAC I TOWA-

RZYSZY 
7.00 1/+Bronisław Jajko – int. od wnuczki Agnieszki z mężem 

2/++Maria Filipek, Stanisława Peszko 

7.30 1/+Michał (Msza Św. gregoriańska);  
2/+Janina Drozd – int. od sąsiadów z osiedla Widok 

18.30 +Stanisław Tomczyk w 4 rocz. śm.  

34. Niedziela Zwykła, 25 listopada – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, 

KRÓLA WSZECHŚWIATA 
7.30  ++Cecylia i Mieczysław oraz ++Joanna i Władysława 

9.00 ++Katarzyna i Wojciech  

10.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 
12.00 O Boże bł. w 47 rocz. ślubu Haliny i Kazimierza oraz dla ich Rodziny 

13.15 +Wacław w 2 rocz. śm. 
17.00 +Jan Majewski w 10 rocz. śm. 

18.30 ++Janina, Wojciech, Jerzy 

20.00 Za Parafian 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 13, 24-32/ 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, 

„słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i 

moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przy-

chodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i „zgro-

madzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nie-

ba”. 

A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź na-

brzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy 

ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. 

Zaprawdę, powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko 

stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym 

lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec». 

 

REFLEKSJA 

 Pan Jezus zapowiada kataklizmy poprzedzające Jego powtórne przyjście. Obok 

tego, co odnosi się do czasów ściśle ostatecznych, są zapowiedzi zburzenia Jerozolimy. 

Dokonało się to za życia pokolenia Jego bezpośrednich słuchaczy. Dla Izraelitów był to 

koniec ich świata. Koniec wspaniałego kultu trwającego kilkanaście wieków z przerwami. 

Tamta świątynia nie została odbudowana. Uległa zniszczeniu, bo modlący się w niej lu-

dzie nie rozpoznali oczekiwanego Mesjasza. Podjęli bohaterską, ale źle skierowaną walkę o 

wolność. Do końca bronili swej ziemi i wiary. Nie znamy dnia ani godziny ostatecznego 

przyjścia Chrystusa, jak i różnych kataklizmów. Nawet On, jako Syn Wcielony, posłany do 

ludzi, nie znał tego terminu. Nie było potrzeby przekazania go ludziom. Wszyscy wezwa-

ni są do stałej gotowości. Wiele zła można uniknąć, jeśli słucha się Boga. Trwa w Jego na-

uce. 



TRADYCJE ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI, CZ. II 
 Dzień 11 listopada 1918 r. był bowiem Dniem Zwycięstwa, w latach międzywojennych świętem 

obchodzonym we Francji i innych państwach zwycięskiej Ententy, a Polska została uznana za państwo 

należące do Koalicji jesienią 1917 r. dzięki dyplomatycznej działalności Narodowej Demokracji. W 

rezultacie pomyślnych starań dyplomatycznych rządy państw Ententy oficjalnie uznały paryski Komitet 

Narodowy Polski (KNP), któremu przewodniczył Roman Dmowski, za oficjalną reprezentację Polski 

wśród nich. Zarazem podporządkowana KNP Armia Polska we Francji, dowodzona przez gen. Józefa 

Hallera, została włączona w skład wojsk koalicyjnych i wspólnie z nimi, częścią oddziałów, walczyła 

przeciw Niemcom na froncie zachodnim pod Reims. Wymownym symbolem wspólnego zwycięstwa było 

podpisanie przez Dmowskiego z ramienia Rzeczypospolitej Polskiej pokojowego Traktatu Wersalskiego 

28 czerwca 1919 r. Był to sukces polityczny o zasadniczym znaczeniu, jeśli wziąć pod uwagę, że Legiony 

Piłsudskiego do czasu kryzysu przysięgowego walczyły po stronie Austrii i Niemiec.  

Tuż po zakończeniu wojen o granice, sprawa zasług dla niepodległości Polski stała się przed-miotem 

sporu pomiędzy największymi ugrupowaniami politycznymi w kraju. Chwalebna przeszłość miała być 

swoistą legitymizacją sprawowanej władzy w państwie. Z inicjatywy środowiska legionowo-

peowiackiego ustanowiono w 1921 r. Order Polonia Restituta – bardzo prestiżowe odznaczenie, nadawa-

ne za szczególne zasługi dla państwa i społeczeństwa dwa razy w roku – 3 maja i 11 listopada, z tym, że 

jako święto Orderu od razu uznano tę ostatnią datę jako rocznicę odrodzenia Polski. Po zamachu majo-

wym 1926 r. zwolennicy Marszałka mogli już bez przeszkód kreować i propagować swój wkład w odzy-

skanie niepodległości. Piłsudski, będący wówczas premierem, okólnikiem z 8 listopada 1926 r. nakazał 

ministrom, aby w swych resortach uczynili dzień 11 listopada wolnym od pracy. Dotyczyło to również 

szkolnictwa. Począwszy od obchodów 10. rocznicy niepodległości władze państwowe zadecydowały o 

urządzaniu w dniu 11 listopada rewii wojskowych na Polu Mokotowskim – nadawały one wyjątkowy 

wymiar tym rocznicowym obchodom. Ustanowiono wtedy Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodle-

głości, honorujący wierną służbę państwową od 11 listopada 1918 r. do 11 listopada 1928 r. Sprawa 

ustawowego uregulowania Święta Niepodległości nadal jednak nie mogła doczekać się realizacji. Nie 

sprzyjał temu pogłębiający się kryzys polityczny i nastroje opozycyjne części społeczeństwa. Sprawa 

Brześcia: aresztowanie w nocy z 9 na 10 września 1930 r. pozostających w opozycji do rządu wybitnych 

niepodległościowców, głównie z „Centrolewu” (PPS, PSL – „Wyzwolenie”, PSL –„Piast”, ChD i NPR), 

skazanych w 1932 r. w tzw. procesie brzeskim, oraz problemy związane z kwestią mniejszości narodo-

wych i utworzenie w 1934 r. tzw. obozu odosobnienia w Berezie Kartuskiej – to tylko niektóre ze spraw, 

jakie tworzyły niedobry klimat w kraju. W takiej napiętej atmosferze, dopóki w Sejmie zasiadali posłowie 

stronnictw opozycyjnych: PPS, PSL (po 1931 r. – SL), SN i ChD – sfery rządowe nie mogły spodziewać 

się przyjęcia przez parlament ustawy o Święcie Niepodległości w proponowanym przez projektantów 

brzmieniu. Trzeba było więc zaczekać do czasu wprowadzenia, za pomocą podstępu, nowej Konstytucji 

23 kwietnia 1935 r. oraz do przyjęcia zmienionej ordynacji wyborczej, która miała zapewnić w kolejnych 

wyborach do Sejmu skład posłów reprezentujących w większości opcję prorządową.  

Regulacja prawna w sprawie święta państwowego nastąpiła dopiero mocą ustawy z 23 kwietnia 

1937 r. Jej artykuł 1 głosił: Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległe-

go bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego 

Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny - jest uroczystym Świętem Niepodległości.  

Wspomniana wyżej ustawa przestała obowiązywać z chwilą zrzucenia okupacji hitlerowskiej – 

w 1945 r. 11 listopada nie był w PRL-u dniem, który należało świętować. Władze komunistyczne starały 

się, aby o nim zapomniano. Tradycja 11 listopada, ciągle w narodzie żywa, pielęgnowana była przez cały 

okres PRL-u przez Kościół katolicki w Polsce. W latach 80. Święto Niepodległości obchodzone było 

nieoficjalnie, m.in. z inicjatywy „Solidarności”. W 1990 r. powróciło ostatecznie do kalendarza świąt 

państwowych.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 33. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

  
 1. Dziś 2. Światowy Dzień Ubogich. Na Małym Rynku obchody według harmonogramu z 

plakatu. W Bożym Młynie o 13.00 obiad dla 50 chętnych. W kościele do skarbony na Kuchnię św. Jana 

Kantego zbieramy ofiary pokrywające organizację Dnia Ubogich. Dzisiejszą tacę przeznaczamy na bu-

dowę kościoła św. Jacka w sąsiedniej parafii.  

 

 2. W poniedziałek wspomnienie św. Salomei, we wtorek św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera; 

w środę wspomnimy Ofiarowanie NMP, w czwartek św. Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronkę śpie-

wu i muzyki kościelnej. Wśród wszystkich, którzy przygotowali uroczystość święta patronalnego dolnego 
kościoła dziękujemy p. organiście Andrzejowi Garbieniowi, scholi młodzieżowej i dziecięcej. Niech im 

Bóg błogosławi w czasie prób, naszej wspólnej modlitwy i w codziennym życiu. Chór zaprasza chętnych 

śpiewaków na spotkania we wtorki wieczorem, schole w piątki wieczorem. W sobotę wspomnienie świę-

tych męczenników wietnamskich. Najbliższa niedziela to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, 
zakończenie starego roku liturgicznego.  

 

 3. W najbliższą sobotę po Mszy św. wieczornej czuwanie wigilijne przed tą uroczystością przed 
Najświętszym Sakramentem do godziny 21.00 animowane przez Młodzież Oazową. W uroczystość Chry-

stusa Króla po Mszy św. o 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego 

Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodziny ludzkiej. 

 
 4. Spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek o 20.30 w bibliotece parafialnej. W Bożym Młynie w 

piątek o 19.15 kolejne spotaknie biblijne z p. dr Anną Wajdą.  

  

 5. Archidiecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej przypomina o rozpoczętej kolejnej edycji 
kursu dla nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Zainteresowanych zapraszamy na konsultację do kance-

larii parafialnej w godzinach urzędowania. 

  

 6. W sobotę, 24 listopada 2018 roku w godzinach 10-16 w  Hotelu Pałac Bonerowski  w Kra-
kowie przy ulicy Św. Jana 1 odbędzie się po raz 9. Dzień Otwarty Notariatu organizowany przez Radę 

Izby Notarialnej pod hasłem: Porozmawiaj z notariuszem, jak zadbać o bezpieczeństwo swojego majątku. 

 Kilkunastu notariuszy będzie udzielać bezpłatnych porad i informacji prawnych dotyczących 

wszystkich spraw związanych z bezpieczeństwem majątku, przekazaniem majątku najbliższym, sporzą-

dzeniem testamentu, zaciągnięciem i zabezpieczeniem zobowiązań finansowych oraz we wszelkich in-

nych sprawach majątkowych istotnych dla obywateli.  

  P. Joanna Greguła, koordynator tej akcji, jednocześnie wolontariusz w naszej poradni Pomoc 

bliźniemu  zaprasza do skorzystania z bezpłatnych porad, zwłaszcza osoby starsze lub mające trudności z 
wizytą u notariusza w dniu powszednim.  

 Dziękujemy kancelarii notarialnej Greguła, Kot, Gągała-Zając za wkład w przygotowanie mło-

dych do udziału w ŚDM w Panamie przez nieodpłatne sporządzenie poświadczeń rodzicielskich dla nie-

pełnoletnich pielgrzymów.   
 

 7. Zbliża się liturgiczne wspomnienie patrona pszczelarzy, św. Ambrożego. W najbliższą nie-

dzielę znani nam pszczelarze z Podobina przeprowadzą po każdej Mszy św. kiermasz miodu i innych 

wyrobów pszczelarskich. Młodzi wolontariusze z Polskiej Akcji Humanitarnej będą kwestować na rzecz 
pomocy ofiarom trzęsienia ziemi i tsunami w Indonezji. 

 

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Anielę Całko i śp. Bogdana Gabuta. Wieczny odpo-

czynek racz Im dać Panie... 

 

 


