
 

INTENCJE  MSZALNE   8  -  14  VIII  2016 
 

Poniedziałek   15 VIII 

  7.30  + Wiesław Stefańczyk w 15 r. śmierci 

  9.00  ++ Maria i Czesław Krawiec. Artur Śliwa. 

10.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB 

          i zdrowie dla: Aliny, Sławomira i rodziny 

12.00  ++ Karolina Mączka w 11 r. śmierci, mąż Zygmunt, synowa Elżbieta 

18.30  ++ Roman, Janina i zm. z rodziny 

20.00  Za Parafian 
 

Wtorek      16  VIII 

  7.00  + Jan Kaczmarczyk / od rodziny Boroniów 

18.30  Nowenna: 1) + Julian Wilkosz w 11 r. śmierci, 2) + Magdalena Sosin, 

          3) Dziękczynna z prośba o Boże Błog. dla Anny i Ryszarda w 40 r. śl. 

          i dla całej rodziny, 4) + Jan, 5) O zdrowie i Boże Bł. dla Danuty, 

         6) + Halina Wyrodek w 8 r. śm. 
 

Środa    17  VIII 

  7.00  ++ Halina i Eugeniusz 

18.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Bł. opiekę MB, zdrowie i potrzebne  

           łaski dla Marii i Andrzeja w 30 r. ślubu 
 

Czwartek  18 VIII 
   7.00  + Jan Kaczmarczyk / od Janusza Kaczmarczyka z rodz. z Przyborowa 

 18.30  + Cecylia Kozera w 6 r. śmierci 
 

Piątek     19   VIII 
   7.00  + Marian 

 18.30  + Julia Maroń 33 r. śmierci 
 

 Sobota   20   VIII 
   7.00  + Jan Kaczmarczyk / od Ryszarda Kaczmarczyka z rodz. z Mokrzysk 

 18.30  O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Danuty w 90 r. urodzin 
 

Niedziela   21  VIII 

  7.30  + Wiesława Stoińska w 3 r. śmierci  

  9.00  + Wiesław Kłosowski w 10 r. śmierci  

10.30  + Marian w 3 r. śmierci 

12.00  Za Parafian 

18.30  + Juliusz Szulc w 5 r. śmierci 

20.00  + Halina Sułkowska w 4 r. śmierci 
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EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   /  Łk  12, 49-53 / 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże 

bardzo pragnę, żeby on już zapłonął! Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, 

aż się to stanie. Czy myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam 

wam, lecz rozłam. Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: 

troje stanie przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn 

przeciw ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw 

synowej, a synowa przeciw teściowej. 

 

REFLEKSJA                                                                                             

Bardzo dziwne słowa jak na Pana Jezusa. Mówi o rozłamie, podziałach wśród 

najbliższych, o tym, że nie przynosi pokoju. A dlaczego? Albo inaczej – z jakiego 

powodu? Wobec zła, nie może być zgody. Nawet za cenę utraty ,,świętego spokoju” 

w rodzinie, wśród najbliższych, nie wolno milczeć gdy dzieje się coś złego, gdy 

ktoś robi źle!!! 

Kalwaria Zebrzydowska – Sanktuarium Maryjne. 

W tych dniach w Kalwarii Zebrzydowskiej trwają wielkie uroczystości dedykowane N. M. 

Pannie. Mają one już wielowiekową tradycję. W ufundowanym przez Mikołaja 

Zebrzydowskiego na początku XVII w. klasztorze bernardynów w Kalwarii Zebrzydowskiej 

czczony jest łaskami słynący obraz Matki Bożej Płaczącej. Znajduje się on w bocznej 

kaplicy bazyliki Matki Bożej Anielskiej. Został on ukoronowany w dniu 15 sierpnia 1887 r. 

przez kard. Albina Dunajewskiego. Sam obraz o wymiarach 74 cm x 90 cm, nieznanego 

autorstwa, pochodzi z I połowy XVII w. Namalowano go farbą olejną na grubym, lnianym 

płótnie. Jego twórca wzorował się na obrazie znajdującym się w kościele parafialnym w 

Myślenicach. Madonna z tulącym się do Niej Dzieciątkiem przedstawiona jest w półfigurze, 

z wyraźnym nachyleniem w stronę Dzieciątka. Jej lewa dłoń spoczywa na wysokości piersi. 

Uwagę zwracają ciemne, zamyślone oczy Maryi, ze spojrzeniem skierowanym w dół, w 

stronę wiernych.  



 

Dzieciątko zostało przedstawione w pozycji stojącej od kolan, wyraźnie przechyla się w 

stronę Madonny. Lewą rączką obejmuje Jej szyję, prawą zaś chwyta fałdy Jej płaszcza. 

Swój wzrok kieruje ufnie w stronę Matki.  Bazylika i klasztor bernardynów w Kalwarii 

Zebrzydowskiej położone są na południe od miasta, a na południe i wschód od nich znajdują 

się 42 kaplice i kościoły dróżek. Jest to jedno z ważniejszych miejsc kultu pasyjnego i 

maryjnego. Od 1979 r. głównemu kościołowi w Kalwarii przysługuje tytuł bazyliki 

mniejszej. Wizerunek Matki Bożej Kalwaryjskiej szczególnie czułym kultem otaczał kard. 

Karol Wojtyła, a potem - również papież św. Jan Paweł II. Wielokrotnie modlił się przed 

tym obrazem, zarówno w czasie swojej posługi arcybiskupa metropolity Krakowa, jak i 

następcy św. Piotra. W sanktuarium modlił się także papież Benedykt XVI. 

Prawda o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie 

ogłoszony stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. 

             ...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła i 

Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że 

Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia z 

duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej….  /orzeczenie papieskie/ 

Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je uwielbił, 

uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba, było 

powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582-602) 

polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne święto 

dla uczczenia tej tajemnicy. Z pism św. Grzegorza z Tours (+ 594) dowiadujemy się, że w 

Galii istniało to święto już w VI w.  U Ormian uroczystość Wniebowzięcia Maryi 

rozpoczyna nowy okres roku kościelnego. W dniu 15 sierpnia obchodzą pamiątkę tej 

tajemnicy również Chaldejczycy, Syryjczycy i maronici. Kalendarz koptyjski pod dniem 21 

sierpnia opiewa Wniebowzięcie ciała Matki Bożej do nieba. Różne są nazwy tej 

uroczystości: Wzięcie Maryi do Nieba, Przejście, Zaśnięcie, Odpocznienie Maryi. Nie 

wszyscy ojcowie Kościoła, zwłaszcza na Wschodzie, byli przekonani o fizycznej śmierci 

Matki Najświętszej. Dlatego także Pius XII w swojej konstytucji apostolskiej nie mówi nic o 

śmierci, a jedynie o chwalebnym uwielbieniu ciała Maryi i jego wniebowzięciu. Nie 

rozstrzygnął zatem, czy Maryja umarła i potem została wzięta do nieba z ciałem i duszą, czy 

też przeszła do chwały nie umierając, lecz "zasypiając". 

Błogosławieństwo ziół i kwiatów - symbolika. 

W Niepokalanej i Wniebowziętej Maryi, Kościół podziwia i wysławia wspaniały owoc 

Odkupienia i jakby w przeczystym obrazie z radością ogląda to, czym pragnie i spodziewa 

się być. Bukiety kwiatów, roślin zielonych i ziół leczniczych, które przynosimy dzisiaj do 

kościoła, oznaczają duchową dojrzałość Maryi i bogactwo łask, jakimi Bóg od wieków 

obdarzył Matkę swojego Syna i naszą.  Za przyczyną Królowej nieba i ziemi prosimy Boga, 

aby te zioła, kwiaty i owoce, przez Niego błogosławione, służyły dobru ludzi i zwierząt. 

/ks.B/ 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  20 NIEDZIELĘ   ZWYKŁĄ 

 

 

1 Jutro Uroczystość Wniebowzięcia N. M. Panny. Msze święte w górnym kościele 

tak jak w niedziele wakacyjne. Na każdej Mszy świętej będzie poświęcenie ziół i 

kwiatów. 

 

2.  W liturgii w tym tygodniu: w środę święto św. Jacka - prezbitera. W sobotę 

wspomnienie św. Bernarda - opata i doktora Kościoła. W przyszłą niedzielę w 

parafii św. Jacka – uroczystość odpustowa. Suma odpustowa o godz. 12.00.   

 

3. W tym tygodniu:  Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia we wtorek po Mszy 

świętej o godz. 18.30  Różaniec w środę o godz. 17.45. W czwartek całodzienna 

adoracja Najświętszego Sakramentu, a w piątek po Mszy świętej wieczornej 

Koronka do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy o wakacyjnym porządku Mszy 

św. – w tygodniu o 7.00 i 18.30. Spowiedź pół godz. przed Mszą. Kancelaria w 

tym tygodniu czynna w czwartek od 16.00 do 17.30. Jutro ze względu na 

uroczystość kancelaria nieczynna. 

 

4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Adama Bruzdę, śp. Artura Śliwę           

i śp. Halinę Chmurską    … wieczny odpoczynek racz Im dać Panie …. 

 

 

 

 

 

 

      


