INTENCJE MSZALNE od 29 kwietnia do 5 maja 2019
Poniedziałek, 29 kwietnia – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BM, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
7.00
1) + Stanisława Miziura; 2) W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30
+ Leszek Lowas w 3. rocz. śm.
18.30 ++ Anna i Marian Leszko, Ryszard Bąk, Eugeniusz i Regina Bąk
Wtorek, 30 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA
7.00
++ Antoni, Zofia, Julia, Maria i Witold
7.30
++ Alicja, Józef i Bogusław
18.30 + Erwin Turdza – int. od współpracowników z Uniwersytetu Pedagogicznego
Środa,
7.00
7.30
18.30

01 maja – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA
+ Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska – rozpoczęcie)
+ Jerzy Baran w 7. rocz. śm. i ++ zmarli z rodziny
W intencji Radio Maryja

Czwartek, 02 maja – WSPOMNIENIE ŚW. ATANAZEGO, BDR KOŚCIOŁA
7.00
1) ++ Halina Kiszka, Zofia; 2) + Franciszek Siwka – int. od Siostry i Brata z rodziną
7.30
+ Zofia Krajewska w rocz. śm.
18.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska)
Piątek, 03 maja – UROCZYSTOŚĆ NMP, KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRONKI POLSKI ORAZ 228. ROCZ. UCHWALENIA KONSTUCJI
7.30
++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach
9.00
+ Helena Dyduła w 23. rocz. śm.
10.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska)
12.00 W intencji Ojczyzny
13.15 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Zofii w 84.
rocz. ur.
17.00 O Boże błogosławieństwo dla Krzysztofa z okazji urodzin
18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 04 maja – WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA
7.00
1) + Ewa Skała w rocz. śm.; 2) + Zbigniew Baniak – int. od Piotra i Katarzyny Bulanda z
Mordarki
7.30
1) + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska); 2) Wynagradzająca Niepokalanemu
Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róż Różańcowych
18.30 + Irena Mikołajczyk w 4. rocz. śm.
3. NIEDZIELA WIELKANOCNA, NIEDZIELA BIBLIJNA, 05 maja
7.30
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo i dalszą opiekę MB dla
modlących się w VII Róży Różańcowej i o radość życia w niebie dla zmarłych z Róży
9.00
++ Julia i Aleksander
10.30 O potrzebne łaski i opiekę MB dla Moniki Róg z okazji imienin oraz o Boże błogosławieństwo dla jej rodziny
12.00 1) + Maria Jaworska w 1 rocz. śm. – int. od syna Pawła z rodziną; 2) Dziękczynna za
otrzymane łaski z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Stanisława z okazji 80. ur.
13.15 Za Parafian
17.00 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska)
18.30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zofii i Stanisława
20.00
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
/J 20, 19-31 /
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali
uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 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». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do
niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do
boku Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec
i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem,
lecz wierzącym». Tomasz Mu odpowiedział: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu
Jezus: «Uwierzyłeś, bo Mnie ujrzałeś; błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli».
I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i
abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

REFLEKSJA
Tomasz, jeden z najbliższych uczniów Jezusa, początkowo nie mógł uwierzyć
świadectwu Apostołów, którzy opowiedzieli mu o Zmartwychwstaniu. Przyjęcie tej
prawdy uzależnił od osobistego spotkania z Chrystusem: Jeśli nie włożę palca mego w
miejsce gwoździ, nie uwierzę (J 20, 25). Jego wiara została poddana próbie, z której
wyszedł zwycięsko. Po ośmiu dniach, podczas spotkania ze Zmartwychwstałym, mógł
wyznać: Pan mój i Bóg mój (J 20, 28).

TRZY OBRAZY
Najbardziej widocznym znakiem kultu Miłosierdzia Bożego, zapoczątkowanego przez św.
Faustynę Kowalską, jest niewątpliwie obraz Jezusa Miłosiernego. Szczególnie znane na świecie
pozostają trzy płótna przedstawiające Chrystusa zgodnie z zaleceniami polskiej mistyczki. Oto
pokrótce dzieje każdego z nich.
OBRAZ EUGENIUSZA KAZIMIROWSKIEGO (1934)
To jedyny wizerunek Jezusa Miłosiernego, jaki widziała na
własne oczy Siostra Faustyna. Kiedy Chrystus polecił jej w jednym ze
swoich objawień w 1932 r. sporządzić konkretny obraz swojej postaci,
zakonnica nie wiedziała, jak to zrobić. Dopiero dzięki swemu spowiednikowi ks. Michałowi Sopoćce, którego poznała w Wilnie, mogła spełnić żądanie Jezusa. Sopoćko mieszkał wówczas w budynku kapelanii
sióstr wizytek na wileńskiej Rossie, gdzie swoje mieszkanie i pracownię miał także znany malarz i wykładowca Eugeniusz Kazimirowski
(1873 – 1939). On też – od stycznia do czerwca 1934 r. – namalował
obraz Jezusa Miłosiernego. Jako model pozował mu ks. Sopoćko, a
Siostra Faustyna przychodziła od czasu do czasu do pracowni, by korygować, czy wizerunek Chrystusa jest zgodny z wizją, którą widziała w
swym objawieniu.
Po raz pierwszy obraz został zaprezentowany publicznie podczas Triduum Paschalnego w 1935 r. Później znalazł się w wileńskim
kościele św. Michała, gdzie ks. Sopoćko był rektorem. W 1948 r., gdy
władze sowieckie zamknęły świątynię, płótno trafiło do wileńskiego
kościoła Ducha Świętego, a w 1956 r. do małego wiejskiego kościółka
w Nowej Rudzie na Białorusi. W 1986 r. obraz został potajemnie wywieziony do Wilna, gdzie rok
później zawisł w kościele Ducha Świętego. Ostatnia przeprowadzka miała miejsce w 2005 r., gdy na
polecenie kard. Audrysa Juozasa Baèkisa przeniesiono wizerunek do kościoła Trójcy Świętej w
Wilnie, gdzie powstało sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
OBRAZ LUDOMIRA SLEŃDZIŃSKIEGO (1954)
To płótno wygrało konkurs na najlepszy wizerunek Jezusa Miłosiernego i zyskało uznanie
polskich biskupów. Rozpisanie konkursu było wynikiem burzliwego posiedzenia konferencji plenarnej Episkopatu Polski we wrześniu 1953 r. Pojawiło się wówczas wiele krytycznych opinii pod
adresem obrazów Jezusa Miłosiernego, malowanych przez różnych malarzy i rozproszonych po
kościołach w całej Polsce. Wielu dziełom zarzucano, że nie spełniają katolickich norm liturgicznych
i dogmatycznych. Najmocniej protestował bp Franciszek Barda, który
stwierdził, że część owych płócien nie odpowiada nauczaniu kościelnemu, gdyż jest oparta nie tyle na Objawieniu zawartym w Piśmie
Świętym, ile raczej na prywatnych wizjach, których autentyczność nie
została jeszcze potwierdzona przez Kościół.
W związku z tym ks. Michał Sopoćko postanowił bronić idei
obrazu Jezusa Miłosiernego i rozpisał konkurs na nowy wizerunek,
który spełniałby wymogi nauczania kościelnego. Miał on przedstawiać
Chrystusa ukazującego się uczniom w Wieczerniku i ustanawiającego
sakrament pokuty.
Adolf Hyła odmówił wzięcia udziału w konkursie. Wygrał
Ludomir Sleńdziński (1889 – 1980). Wytypowała go jako zwycięzcę
komisja kościelna na czele z bp. Stanisławem Rospondem. W październiku 1954 r. Komisja Główna Episkopatu Polski uznała, że obraz
Sleńdzińskiego powinien stanowić wzór do naśladowania dla innych
artystów. Wizerunek nie zyskał jednak w oczach wiernych takiej popularności, jak u biskupów. Konkursowe płótno wisi dziś w kaplicy

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na warszawskim Grochowie.

Artykuł o obrazie Adolfa Hyły (1944) ukaże się w przyszłym tygodniu
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZ. MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1. Dziś Koronka do Miłosierdzia Bożego i akt oddania Miłosierdziu całego świata po każdej Mszy
św. przed Najświętszym Sakramentem. Rozpoczynamy 75. Tydzień Miłosierdzia. W naszej parafii
w każdym tygodniu roku szkolnego karmimy kilkunastu potrzebujących i bezdomnych (aktualnie
13-stu) w Jadłodajni św. Jana Kantego, oraz dofinansowujemy żywienie mniej zamożnych dzieci i
młodzieży w stołówkach szkolnych na terenie naszej parafii na poziomie 400 PLN w skali miesiąca.
Bardzo dziękujemy za ofiary, które wspierają te cele, składane do skarbony na Kuchnię św. Jana
Kantego i dla św. Antoniego. 2. Jutro Uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski i rozpoczęcie nowenny przed uroczystością św. Stanisława, biskupa i męczennika. W
drugi dzień tej nowenny, 30 kwietnia nasza parafia, jako przeżywająca wizytację w ubiegłym roku
jest zaproszona do udziału we Mszy św. w ramach nowenny. Zapraszamy wszystkich parafian do
Katedry Wawelskiej we wtorek o godzinie 18.00; w tym dniu nie ma spowiedzi w czasie Eucharystii
ze względu na udział księży w nowennie. W środę wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika; w
czwartek wspomnimy św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła. W pierwszy czwartek miesiąca
adoracja całodzienna, modlitwa do św. Jana Kantego w czasie majówki. Godzina Święta,
animowana przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym Manus Domini po wieczornej Mszy św. W
czasie adoracji możliwość modlitwy wstawienniczej. W piątek Uroczystość NMP Królowej Polski.
W ten dzień Msze św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę z wyjątkiem Mszy św. o godzinie
20.00. Odnowimy wtedy Ślubowania Jasnogórskie. Po Mszy św. o 18.30 pierwszopiątkowa adoracja
IHS do godziny 21.00. Podczas każdej Mszy św. okazja do spowiedzi św. W sobotę święto św.
Floriana, męczennika, patrona miasta Krakowa oraz strażaków i hutników. W najbliższą sobotę po
Mszy św. o 7.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP, odwiedziny chorych z
Najświętszym Sakramentem od godziny 9.30. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30
zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych. 3. We wtorek o 18.00 pierwsze nabożeństwo
majowe z procesją. Zapraszamy do udziału w majówce ministrantów i lektorów, dzieci w wieku
przedszkolnym do sypania kwiatów, mężczyzn z Róży Męskiej do niesienia baldachimu.
Nabożeństwa ku czci NMP z wystawieniem IHS i czytanką przez cały maj odprawiamy o godzinie
18.00, po nich w dni powszednie Msza święta. W maju Msze święte wieczorne w kościele, ranne w
kaplicy Matki Bożej. Pierwsze nabożeństwo majowe poprzedzi krótki koncert pieśni maryjnych
wykonany przez parafialną orkiestrę dętą pod dyrekcją p. Marka Gawlika o 17.45 przed wejściem
do kościoła górnego. 4. Od pierwszego maja w dni powszednie o 20.00 nabożeństwo majowe przy
kapliczce przy ulicy Filtrowej. Wraz z ks. Robertem Piwowarczykiem, proboszczem parafii św.
Antoniego, na terenie której posadowiona jest kapliczka i siostrami Misjonarkami Szkoły
zapraszamy do wspólnej modlitwy tych, którym łatwiej tam o tej porze dotrzeć. Można zabrać ze
sobą miejsce do siedzenia i świecę lub lampion. 5. Dziękujemy za ofiary składane na dekorację
Bożego Grobu i Ciemnicy i cele charytatywne w parafii przy okazji zakupu baranków
wielkanocnych w wysokości 3951,32 PLN, za ofiarę dla potrzebujących przy poświęceniu
pokarmów w wysokości 2549,45 PLN, za ofiarę dla Kustodii Ziemi Świętej przy adoracji Krzyża w
wysokości 5397.4 PLN, oraz za ofiarę dla UPJP 2 z Poniedziałku Wielkanocnego w wysokości
9575,96 PLN. W najbliższą, pierwszą niedzielę maja zbierzemy ofiarę na potrzeby inwestycyjne w
parafii. 6. Zakończyliśmy formowanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Publikujemy listę
członków Rady w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii. W bieżącym tygodniu
ustalimy termin pierwszego spotkania Rady. P. dr Ewa Hołowiecka odwołuje dyżur w Poradni
Pomoc Bliźniemu przez najbliższy miesiąc. 7. Decyzję o zamiejscowym bierzmowaniu kandydata
podejmujemy jedynie w porozumieniu z katechetą prowadzącym jego przygotowanie. 8. Wczoraj w
naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński Karolina Pasiut i Paweł Tabor. Niech
Bóg błogosławi Młodej Parze. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Urszulę Kuś i w parafii św.
Benedykta w Imbramowicach śp. Danutę Makowską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

