
INTENCJE  MSZALNE  od  21.05  do  27.05. 2018r. 

Poniedziałek 21.05., Święto NMP, Matki Kościoła 
  7.00 + Jan Jakubek 
  7.30  + Mieczysław Hahn (greg. 21) 
17.00  ++ Maria, Stanisław, Alfreda i Marian 
18.30  ++ Zofia i Piotr 

Wtorek 22.05. 
  7.00  ++ Zofia i Aleksander Zaczyńscy 
  7.30  O świętość życia w rodzinie 
18.30  + Mieczysław Hahn (greg. 22) 

Środa 23.05. 
  7.00  ++ Józefa, Bolesław, Ryszard Rybarscy 
  7.30  + Mieczysław Hahn (greg. 23) 
18.30  ++ Bronisław Pecia i zmarli z rodziny 

Czwartek 24.05. 
  7.00  1) + Mieczysław Hahn (greg. 24) 
           2) ++ Irena i Jan Staniec i zmarli z rodziny 
  7.30  + Zbigniew Kęsek - od żony z synami 
18.30  + Anna Chyliśka w 4. rocz. śm. 

Piątek 25.05. 
  7.00   1) + Jan Koper - od rodziny Rogów 
            2) ++ Bogdan i Barbara Staniec i zmarli z rodziny 
  7.30   W intencji Panu Bogu wiadomej 
18.30   + Mieczysław Hahn (greg. 25) 

Sobota 26.05. 
  7.00   1) ++ Zofia, Jadwiga, Barbara 
            2) + Mieczysław Hahn (greg. 26) 
  7.30  + Stefan w 12. rocz. śm. 
18.30  + Krystyna Kalicka 

Niedziela 27.05. 
  7.30  + Mieczysław Hahn (greg. 27) 
  9.00  W 14. rocz. ur. Jana i w 9. rocz. ur. Tomasza, dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę  
           Matki Bożej  dla niech i całej rodziny 
10.30  Rocznica I Komunii Świętej 
12.00  O Boże bł. w 57. rocznicę prowadzenia działalności gorpodarczej 
13.15  Za parafian 
17.00  + Leopold Skłodowski w 2. rocz. śm. - od rodziny 
18.30  W 2. rocz. ur. Dominika, dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą 
20.00  ++ Jadwiga, Wawrzyniec i zmarli z rodziny Dziudźków 
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E wa n g e l ia  n a  Z es ła n ie  D u c h a  Św ię te g o  ( J  1 5 ,  2 6 - 2 7 ;  1 6 ,  1 2 - 1 5 )  
 Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy przyjdzie Paraklet, którego Ja wam poślę od 
Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca pochodzi, On zaświadczy o Mnie. Ale wy też świadczycie, 
bo jesteście ze Mną od początku. 
 Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie 
On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale 
powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, 
ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego 
powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi». 
R e f l e ksja   
 Są takie chwile, gdy najwspanialsze nadzieje zostają ścięte jak olbrzymie drzewa, waląc się 
z hukiem na piaszczystą ziemię, rozpacz wylewa się jak ropa z rany, a ciemność jest namacalna 
niczym lepka smoła. Z lęku zamykamy się w sobie i stajemy się niedostępni jak wierzchołek 
skały. Nikomu nie pozwalamy się zbliżyć do siebie. Właśnie wtedy przybywa Duch Święty       
z pomocą, którą jest On sam! Ptaki przecież siadają na wierzchołkach gór, na niedostępnych 
miejscach! Jak gołębie układają gniazda z połamanych gałązek, tak Duch Święty bierze pod 
swoje skrzydła ludzi połamanych zwątpieniem i bólem – czyni w nich swoje gniazdo. 
 Jezus przyszedł mimo zabarykadowanych drzwi, mimo tego, że już nikt nie miał siły do 
nich się choćby zbliżyć ani ich otworzyć. Śmierć najdroższej im osoby, śmierć Jezusa, wydawała 
się być czymś nieodwracalnym. Nikt przecież dotąd nigdy nie powrócił z cmentarza. To stało 
się po raz pierwszy. Czy wierzysz, że Pan wskrzesza umarłych? Czy wierzysz, że wskrzesi 
umarłą nadzieję w tobie i umarłą odwagę życia? Bo przecież nie wiadomo, co bardziej 
przypominało mogiłę: Wieczernik, w którym zatrwożeni Apostołowie zamarli z lęku, czy grób 
Józefa z Arymatei, w którym spoczywało ciało Chrystusa? 

http://www.jan-kanty.pl


Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 
 Pierwsza Komunia Święta to bardzo ważny moment życia chrześcijańskiego dla dziecka. 
Wiedział o tym doskonale święty papież Jan Paweł II. 
 Ojciec Święty w przemówieniu do dzieci pierwszokomunijnych w Zakopanem, w 1997 
roku, w doskonały sposób zachęcił obecne dzieci i te w całym kraju do wiary czystej, opartej na 
Ewangelii. Do tego dał dzieciom szczególne zadania:  
 „Drogie dzieci, dzisiaj przychodzi do was Papież, aby i wam powiedzieć w imieniu Pana 
Jezusa, że On was kocha. (…) Kto bowiem kocha, jest gotów oddać ukochanej osobie wszystko, 
co ma najcenniejszego. Pan Jezus na tym świecie miał niewiele rzeczy, które mógłby ofiarować 
Apostołom. Jednak dał im coś największego - dał im samego siebie. Odtąd, przyjmując ten 
najświętszy Pokarm, mogli być stale z Panem Jezusem. On sam mieszkał w ich sercach i napełniał 
je świętością. Oto, co znaczy, że Pan Jezus przyszedł do waszych serc. On jest w was, Jego miłość 
was napełnia i sprawia, że stajecie się coraz bardziej podobne do Niego, coraz bardziej święte. 
 To jest wielka łaska, ale też wielkie zadanie. Aby Pan Jezus mógł w nas zamieszkać, musimy 
starać się, by nasze wnętrze było zawsze dla Niego otwarte. Wasze zadanie jest więc następujące: 
zawsze kochać Pana Jezusa; mieć dobre i czyste serca; jak najczęściej zapraszać, aby On przez 
Komunię świętą w was zamieszkał; nigdy nie czyńcie tego, co jest złe”. 
 Dzisiaj w naszej wspólnocie parafialnej po raz pierwszy przyjęły Jezusa Eucharystycznego 
dzieci z klas III Szkoły Podstawowej nr 153: 

Abakumowicz Emilia   Bobek Weronika   Bruzda Andrzej 
Bylińska Nadia   Brud Milena   Cafaro Oskar 
Choczewski Jan   Cichocki Jan   Cukier Magdalena 
Czoba Anna   Drelewska Zuzanna  Dyl Kacper 
Galewska Maja   Hajdas Wiktor   Huchla Michał 
Iwulska Gabriela   Jaje Wiktoria   Kalina Igor 
Kałuża Jakub   Klich Maciej   Kmieć Anna 
Kolosek Julia   Kopiasz Karolina   Korpanty Jakub 
Krzyżak Rafał    Kuboń Jacek   Kucharska Katarzyna 
Kutek Franciszek   Kwapisz Kacper   Lis Patryk  
Liro Julia   Lubach Lena   Łysiak Amelia 
Michalik Alicja   Newelski Borys   Nowak Karolina  
Penszkal Julia   Pieniążek Ksawery  Piwowoński Michał 
Podolski Grzegorz  Przybyłek Maja   Rudnik Julia  
Siemieniec Wiktoria  Sołtys Amelia   Stambrowski Ksawery 
Stępień Zofia   Stożek Anna   Strzebońska Gabriela 
Szaran Antoni   Tomczyk Olga   Trębacz Krzysztof 
Tworek Tomasz   Walczyk Weronika  Warykiewicz Michał 
Wenta Igor   Woszczek Joachim  Zaziąbł Ewa  
Ziembiński Hubert  Żabicki Ignacy   

Ogłoszenia na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 
 1. Dziś w naszej parafii o 10.30 Msza św. z przyjęciem pierwszej Komunii św. przez 
uczniów klas trzecich ze Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera.             
O 17.00 nabożeństwo majowe z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych dla dzieci i ich 
rodzin w kościele dolnym. Jutro pielgrzymka dzieci do sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej. W każdy następny dzień białego tygodnia zapraszamy dzieci                       
z rodzicami i rodzeństwem na nabożeństwo majowe i Mszę św. o 18.00 Dziękujemy 
rodzicom dzieci, katechecie - ks. Łukaszowi, spowiednikom, nauczycielom                               
i wychowawcom dzieci za twórczą i owocną współpracę prowadzącą je do pierwszego 
pełnego uczestnictwa we Mszy św. Rodzicom dzieci dziękujemy za dar ołtarza                  
w postaci trzech czerwonych ornatów.  
 2. Jutro drugi dzień Zielonych Świąt, święto NMP Matki Kościoła. W naszym 
kościele Msze św. o godzinie 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. W czwartek święto Jezusa 
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W sobotę wspomnienie św. Filipa 
Nereusza, kapłana i Dzień Matki. W sobotę w Katedrze Królewskiej na Wawelu 
święcenia prezbiteratu o godzinie 9.00. W najbliższą niedzielę uroczystość Najświętszej 
Trójcy. W ten dzień kończy się okres spowiedzi i komunii św. w Archidiecezji 
Krakowskiej.   
 3. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie 10.30 uczniowie klas IV SP 
podziękują za rok przyjmowania Komunii św. Spowiedź dla dzieci rocznicowych i ich 
rodzin w piątek od 17.30 do 18.30. Wcześniej próba w kościele górnym o godz. 16.30.  
 4. Również w najbliższą niedzielę wolontariusze ze Stowarzyszenia 
Charytatywnego Dobrosław zbiorą ofiary do puszek dla 17-latka Kamila walczącego           
z rzadką, ciężką chorobą Takayasu - zapaleniem tętnic, inaczej zwanym chorobą bez 
tętna. Szczegóły na ulotkach w gablotach i na stronie internetowej parafii.  
 5. Dysponujemy jeszcze kilkunastoma miejscami na wyjazd parafialny do 
Sandomierza i Mogiły w sobotę, 10 czerwca. Zapisy i więcej szczegółów w zakrystii.   
 W czwartek o 17.00 w sali nr 6 spotkanie pielgrzymów wyjeżdżających do Włoch        
i Watykanu we wrześniu br. z przedstawicielem biura pielgrzymkowego. 
 6. Do Poradni Życia Rodzinnego w naszej parafii zapraszamy w imieniu doradcy, 
p. Haliny Krawczyk narzeczonych ale i małżonków potrzebujących pomocy. 
Małżonkowie mogą skorzystać z wizyty w środy od 16.00 lub po uzyskaniu w zakrystii 
adresu elektronicznego p. Haliny umówić się na inny odpowiedni termin. Zachęcamy 
również do korzystania z ostatnich przed wakacjami dyżurów wolontariuszy                    
w poradni Pomoc Bliźniemu według harmonogramu dostępnego w gablotach 
parafialnych i na stronie internetowej parafii.  
 7. W Bożym Młynie w najbliższy czwartek o godz. 18.15 dr Jerzy Kołodziej wygłosi 
wykład pt. Jak zarabiać pieniądze, czyli o głębszym poznaniu siebie i swoich możliwości.  
Zapraszamy!


