
 

INTENCJE  MSZALNE   2  -  8  V   2016 

 

Poniedziałek    2  V 

  7.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

  7.30  + Helena Dyduła w 20 r. śmierci i zm. z rodz. Dyduła 

18.30  + Henryk w 16 r. śmierci  

Wtorek     3  V 

  7.30  + Jerzy Baran w 4 r. śmierci i zm. z rodziny 

  9.00  ++ Aniela i Jan Borowicz   

10.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

12.00  + Maria / od Urszuli i Anny z rodziną 

13.15  ++ Urszula, Jan, Andrzej 

17.00  + Bogumił 

18.30  ++ Eugenia, Mieczysława, Zofia 

Środa    4  V 

  7.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska  

  7.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB 

           i potrzebne łaski dla Stanisława w 69 r. urodzin  

18.30  Intencja Radia Maryja 

Czwartek  5  V 
   7.00  ++ Urszula i Czesław 

   7.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Maria Łapińska / od siostrzenicy Joasi z Anglii 

Piątek    6  V 
   7.00  ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach 

   9.00  + S. Zofia 

 17.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 18.30  Wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ 

 Sobota   7  V 

   7.00  1)  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

2)  + Wanda w 11 r. śmierci 

   7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, za obelgi i zniewagi 

            - intencja od Róż Różańcowych          

 18.30  + Irena Mikołajczyk w 1 r. śmierci  

Niedziela   8  V 

  7.30  + Julia w 15 r. śmierci   

  9.00  ++ Karolina i Jan. Krystyna i Julian 

10.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

12.00  ++ Bożena i zmarli z rodziny 

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Stanisław, Ludwik, Seweryna, Jerzy 

18.30  + Stanisław Twardowski 

20.00  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, zdrowie i radość 

           dla Michałka w 1 r. urodzin i dla jego rodziców 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / J   14,23-29  / 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją 

naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy w nim przebywać. 

Kto Mnie nie miłuje, ten nie zachowuje słów moich. A nauka, którą słyszycie, nie jest 

moja, ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. To wam powiedziałem przebywając wśród was. 

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój 

mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani 

się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. 

Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest 

ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się 

to stanie.  

REFLEKSJA                                                                                             

Na świecie jest bardzo dużo organizacji, stowarzyszeń, spotkań i konferencji, które troszczą 

się o pokój. Ale jest coraz więcej wojen, konfliktów i niepokoju. Pan Jezus zostawia nam 

pokój, który może zagościć w sercu człowieka. Boży pokój, który uwarunkowany jest 

przyjęciem Boga. Jeżeli Bóg zagości w moim sercu, to potem Boży pokój, przez moje usta, 

moje dłonie będzie przekazany dalej. Będzie ??? 

Maj miesiąc Maryi.       

Gdyby przeprowadzić plebiscyt na najpiękniejszy miesiąc, z całą pewnością palmę 

pierwszeństwa zdobyłby maj. Nic więc dziwnego, że taki właśnie miesiąc człowiek w 

swojej pobożności już dawno temu postanowił ofiarować Matce Boga – Maryi. Wyrazem tej 

pobożności stały się Nabożeństwa Majowe w całości poświęcone Matce Boskiej. Ich 

szczególnym znakiem jest to, że odprawiane są one każdego dnia. W zależności od przyjętej 

tradycji, w czasie tego nabożeństwa zgromadzeni wierni odmawiają także Różaniec Święty, 

a często kończą je Apelem Jasnogórskim. W miejscowościach, gdzie znajduje się kościół, 

nabożeństwo majowe odprawiane jest z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. W 

małych miejscowościach, gdzie nie ma kościoła, wierni gromadzą przy licznych 

przydrożnych krzyżach lub kapliczkach, które są dedykowane Królowej Nieba i Ziemi. 

 

http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3406&w=właśnie&s=5014
http://incontext.pl/st.js?t=c&c=3342&w=wyrazem&s=5014


 

 

Matka Boska od dawien dawna postrzegana jest jako Pośredniczka pomiędzy człowiekiem a 

Jej Synem – Jezusem Chrystusem. Zapowiedź Jej pośrednictwa ukazuje nam wesele w 

Kanie Galilejskiej, gdzie widząc smutek i bezradność gospodarza wesela, wstawiła się za 

nim u Jezusa, a On nie odmówił swojej Matce, chociaż nie nadeszła jeszcze Jego godzina. 

Ukrzyżowany Chrystus swoim testamentem przekazanym z wysokości krzyża  uczynił 

swoją Matkę, Matką każdego człowieka - słowami: Oto Matka twoja. Od tego czasu Maryja 

jako najlepsza Matka stała się Orędowniczką i Pośredniczką swoich ziemskich dzieci. O 

tym, że Maryja ma serce otwarte dla każdego swojego dziecka i wielką wrażliwość na 

wszelką niedolę, pisali i mówili Ojcowie Kościoła. Św. Efrem nazywał Matkę Bożą 

pośredniczką wobec Boga we wszelkiej sprawie. Wielki czciciel Maryi św. Bernard z 

Clairvaux mówił: Z woli Boga nic nie posiadamy, co by nie przeszło przez ręce Maryi. Św. 

Ludwik Grignon de napisał: Syn Boży chce przez Nią rozdać swoje cnoty i łaski. 

Matka Boska nie pozostaje nigdy głucha na wołanie i płacz swoich dzieci. Zawsze 

cierpliwie wysłuchuje ich, by przez swoje wstawiennictwo i orędowanie wyjednać u 

Chrystusa łaskę zmiłowania i odwrócenia niedoli; Szczęśliwy, kto się do Matki uciecze. 

Nabożeństwo Majowe to spotkanie z Matką Boga i z Nim samym. To możliwość 

zawierzenia Jej całej swojej życiowej codzienności, skomplikowanych problemów i 

poplątanych dróg. Trzeba tylko pójść do Niej, opowiedzieć Jej o tym, zaufać Jej w każdej 

sprawie. Na pewno zawsze przytuli do swojego Serca, pośpieszy z pomocą, wyprowadzi na 

właściwą drogę. 

Loreto Domek Matki Bożej. 

Sanktuarium w Loreto zostało zbudowane w 1294 r. z kamieni pochodzących z Nazaretu. 

Do groty, w której znajduje się bazylika Zwiastowania, według współczesnych badań, było 

domurowane pomieszczenie stanowiące z grotą jedną całość. Kiedy w 1291 r. krzyżowcy 

zostali wyparci z Palestyny, Epiru rodzina Angellich (Aniołów), nakazała rozbiórkę 

kamieni i przewiezienie ich do Loreto. Stąd legenda, że to Aniołowie przenieśli domek z 

Nazaretu do Loreto. Tu został z nich wybudowany Święty Domek. W miejscu, w którym 

pomieszczenie stykało się z ścianą groty został ustawiony ołtarz. Wnętrze domku oświetla 

tylko jedno okno. Zgodnie z legendą, przez to okno archanioł Gabriel przybył z 

posłannictwem. Wewnątrz, przepierzenie z kraty dzieli pomieszczenie na symboliczne dwie 

części. Jedna część to pokoik druga to kuchenka. W pokoiku znajduje się figura Matki 

Bożej z dzieciątkiem, natomiast w kuchence wymurowany jest kominek oraz szafka na 

naczynia. Ściany zdobią freski. W XV wieku, na polecenie papieża Juliusza II, rozpoczęto 

budowę bazyliki oraz dodano marmurową obudowę sanktuarium. Obudowa to 

płaskorzeźby przedstawiające sceny z życia Maryi. Pokazują one jej narodzenie, zaślubiny 

z Józefem, zwiastowanie, nawiedzenie św. Elżbiety, narodzenie Jezusa, pokłon pasterzy i 

pokłon Trzech Króli, scenę zaśnięcia oraz zgodną z legendą, scenę przeniesienia domku 

przez aniołów. Bazylika na planie krzyża łacińskiego została postawiona w taki sposób, że 

wewnątrz bazyliki, dokładnie w jej centrum, umieszczony został domek Matki Bożej. Nad 

nim umieszczona jest kopuła, a w nawach bazyliki znajduje się 12 kaplic.       /ks.B/ 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  6  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 

 

 

1).W najbliższą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Krakowie procesja 

św. Stanisława z Wawelu na Skałkę. W poniedziałek, wtorek i środę dni modlitw o urodzaje 

i za kraje głodujące. W poniedziałek wspominamy św. Atanazego, biskupa i Doktora 

Kościoła, we wtorek Uroczystość NMP Królowej Polski. Msze święte w naszym kościele jak 

w niedziele z wyjątkiem Mszy św. o godz. 20.00.  W środę święto św. Floriana, męczennika, 

patrona miasta Krakowa, w czwartek św. Stanisława Kaźmierczyka, kapłana. W piątek śś. 

Apostołów: Filipa i Jakuba. W maju codziennie o godz. 18.00 nabożeństwo majowe ku czci 

NMP. Zapraszamy dzieci, które będą kompletować atlas stolic dotychczasowych ŚDM, 

młodzież i starszych, którzy posłuchają o światowych sanktuariach NMP.   2). Dziękujemy 

spowiednikom, katechetom, rodzicom, p. Organiście, p. Kościelnemu E. Śliwińskiemu oraz 

sprzątającym i dekorującym kościół za przygotowanie młodzieży i świątyni do 

Bierzmowania, a ks. Biskupowi Damianowi Muskusowi za udzielenie tego sakramentu 

naszej młodzieży.  Dziękujemy wszystkim wiernym za składkę z ubiegłej niedzieli do 

skarbony na pomoc dla Ukrainy. Zebrano 4130 PLN.     3). W niedzielę 15 maja podczas 

Mszy świętej o godz. 10.30 dzieci z klas III przystąpią do I Komunii Świętej. W przyszłym 

roku uroczystość I Komunii  planujemy w niedzielę 21 maja.     4). W czwartek całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu. W pierwszy piątek okazja do spowiedzi od godz. 6.30 

do 7.30 i od 8.30 do 9.30 w kościele dolnym. Po południu od 16.00 do 19.00 w kościele 

górnym. Na Mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy dzieci. O godz. 18.30 msza św. dla 

gimnazjalistów z klas I i II, w ramach przygotowania do Bierzmowania.  Modlitwa 

wynagradzająca NSPJ po Mszy św. o godz. 7.00.  Po Mszy św. wieczornej adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.  W najbliższą sobotę po mszy św. o godz. 7.30 

nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu Maryi, a chorych z posługą 

sakramentalną odwiedzimy od godz. 9.30. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30 

zmiana tajemnic różańcowych. W środę po wieczornej Mszy św. spotkanie Rodziny Radia 

Maryja. W pierwszym tygodniu maja jadłodajnia św. Jana Kantego nie wydaje posiłków. 

Kolejny dyżur w jadłodajni 9 maja.     5). Łącznicy mogą w zakrystii odebrać zeszyty ze 

składką na przygotowanie ołtarzy do procesji Bożego Ciała. Zespół Charytatywny przyjmuje 

odzież, pościel, zabawki i sprawny sprzęt gospodarstwa domowego.  Dary można składać w 

dni powszednie przed wieczorną Mszą świętą, obok zakrystii w dolnym kościele. 

Wydawanie darów w czasie dyżuru w czwartki od godz. 17.30.     6). W zakrystii zbieramy 

zapisy chętnych na darmowy podstawowy kurs języka francuskiego dla wolontariuszy i dla 

przyjmujących pielgrzymów ŚDM. Planujemy zajęcia w dwóch grupach do 15 osób, w 

wymiarze dwóch spotkań w tygodniu ( spotkania w poniedziałek i czwartek lub środę i 

piątek o  godz. 18.00 ). Przy zapisie obowiązuje kolejność zgłoszeń. Zapraszamy. Spotkanie 

wolontariuszy ŚDM  w najbliższą niedzielę o godz. 10.00 w sali oazowej.     7). W sobotę 7 

maja pielgrzymka Róż Różańcowych do sanktuariów w Pilicy, Sosnowcu i Jaworznie. 

Wyjazd po mszy o godz. 7.30 powrót ok. 19.00. Koszt 25 PLN. Zapisy w zakrystii.  

 8). W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zofię Kotarba. 

…wieczne odpoczywanie, racz jej dać Panie… 
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