
INTENCJE  MSZALNE  od  28.05  do  03.06. 2018r. 
Poniedziałek 28.05. 
  7.00  1) + Mieczysław Hahn (greg. 28) 
           2) W 91. rocz. urodzin Ojca Finnegana 
  7.30  + Zbigniew Kęsek - od brata Romana z rodziną 
18.30  ++ Barbara i Władysław Krzysiek, Zofia i Stanisław Zarzyccy 

Wtorek 29.05. 
  7.00  + Jan 
  7.30  + Jerzy Urbański 
18.30  1) + Mieczysław Hahn (greg. 29) 
           2) ++ Wiktoria i Marcin  

Środa 30.05. 
  7.00  + Mieczysław Hahn (greg. 30) 
  7.30  ++ Eugeniusz, Helena 
18.30  + Józefa 
Czwartek 31.05., Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej 
  7.30  ++ Wojciech i Katarzyna 
  9.00  + Jadwiga w 13. rocz. śm. 
10.30  ++ Władysław i Honorata Rerak, Janina Piszak 
12.00  + Czesława Żuchowicz 
16.00  1) Za parafian 
           2) + Jan Koper - od rodziny 
           3) + Teresa Kralka 
           4) ++ Katarzyna, Felicja, Stanisław Iwan 
18.30  O zdrowie, bł. Boże i dary Ducha Św. Dla Barbary Kowalczyk i jej mamy 
Piątek 01.06. 
  7.00   Za zmarłych wypominanych w wypominkach 
  9.00   + Maria Wojtanowicz 
17.00   Dziękczynna za Joachima i Weronkę z prośbą o dalsze Boże bł. 
18.30   Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezus - od Straży Honorowej NSPJ 
Sobota 02.06. 
  7.00   1) + Zbigniew Kęsek - od bratanków i Wojciecha i Macieja z rodziną 
            2) + Helena Gębuś w 25. rocz. śm., mąż Alfred 
  7.30  Wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa - od Róż Różańcowych 
18.30  + Halina 
Niedziela 03.06. 
  7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., dalszą opiekę Matki Bożej dla 
modlących się w VII Róży i o radość życia w niebie dla zmarłych z Róży 
  9.00 ++ Karolina i Jakub Rachwał 
10.30  + Maria Olech 
12.00  W intencji Ani i Marka oraz Gosi i Michała i ich rodzin 
13.15  Za parafian 
17.00  O radość życia wiecznego dla Magdy i uzdrowienie dla Izabeli 
18.30  ++ Aniela, Józef Machnik i zmarli z rodziny 
20.00  + Dorota Celej 
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E wa n g e l ia  n a  n ie dz ie lę  N a jśw ię ts ze j  Tr ó j cy  ( M t  2 8 , 1 6 - 2 0 )  
 Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go 
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich                        
i przemówił tymi słowami: 
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, 
udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, 
co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

R e f l e ksja   
 Kościół pojmuje, że nie może wierzyć w Boga inaczej, jak tylko wierząc w tajemnicę 
Jednego Boga w trzech Osobach. Osoby nie dzielą między sobą jednego Bóstwa, lecz 
każda Osoba jest całym Bogiem. Najgłębsze zjednoczenie Osób sprawia, że można mówić 
tylko o jednym Bogu. Jeden Bóg nie jest zaś samotnikiem, ale najściślejszą wspólnotą 
Osób. Z kolei Ojciec, Syn i Duch Święty to nie odmiany jednego Boga. Ta Różnica Osób 
jest rzeczywista, a mimo to Ojciec jest cały w Synu i Duchu, Syn jest cały w Ojcu i Duchu, 
Duch Święty jest cały w Ojcu i Synu. Tak więc Jedyny Bóg jest współistotnością Trzech 
Osób. Mają one to samo całe Bóstwo, chwałę i majestat. „Są nierozdzielne w bycie                     
i działaniu. W każdym Boskim działaniu uczestniczy Trójca, lecz każda Osoba objawia to, 
co jest Jej właściwe w Trójcy”. 
 Wiara w Jednego, Trójosobowego Boga jest dla chrześcijan nie tylko prawdą podaną 
do wierzenia. Trójca Przenajświętsza, jako pełna i doskonała aż do wymiaru tajemnicy 
wspólnota, stanowi wezwanie skierowane do człowieka, aby zawsze widział siebie                
w kontekście wspólnoty ludzkiej. W niej zaś nie można tylko tkwić. Współistnienie gdzieś 
staje się współdziałaniem, z którego rodzi się lojalność, życzliwość, miłość. Ta zaś nieraz 
daje początek najwierniejszej jedności, zyskującej znamiona tajemnicy. 

http://www.jan-kanty.pl


Transsubstancjacja – o realnej obecności Chrystusa w Eucharystii 
 Jedną z podstawowych prawd chrześcijaństwa zarówno w tradycji wschodniej jak 
i zachodniej jest przekonanie o realnej obecności Chrystusa w Najświętszym 
Sakramencie.  
 Sprawowanie Mszy Świętej – Eucharystii jest podstawą liturgii Kościoła. Przekonanie 
to trwa od wieków i znalazło swój wyraz w dogmatycznym sformułowaniu jako 
transsubstancjacja. Przekonanie to ma swój wyraz w przekazie biblijnym: Mk 14,22-24; 
1Kor 11,23-29; 1Kor 10,16-18; J 6,48-58. 
 To silne i trwałe przekonanie ludu znalazło wyraz w teologii. Wykorzystała 
ona kategorie metafizyki Arystotelesa, a więc pojęcie substancji i przypadłości. 
Substancja to kategoria bytowa oznaczająca to czym dana rzecz jest w istocie. 
Substancją jest rzecz istniejąca jako taka. Chleb jest substancją niezależnie od cech 
koloru, składu, kształtu, smaku itp. Cechy zaś takie jak wymienione nazywane są 
przypadłościami, są cechami nieistonymi, choć związanymi z rzeczą. Przemiana 
substancjalna to zmiana w której dochodzi do zmiany cech istotnych, rzecz staje 
się inną rzeczą tak jak sok z winogron staje się winem. W przemianie takiej 
zmieniają się również przypadłości, choć nie muszą zmieniać się one wszystkie. 
 Transsubstancjacja Eucharystyczna to właśnie przemiana substancjalna.   
W kawałku chleba dokonuje się zmiana substancji – przestaje być chlebem 
(choć posiada wszystkie jego przypadłości) a staje się Ciałem Chrystusa.           
W ten sposób w swej istocie Chrystus staje się obecny pod postaciami 
Eucharystycznymi. Spożywamy Jego Ciało, pijemy Jego Krew. Taka jest istota 
tej obecności, choć jednocześnie nasze zmysły odczuwają przypadłości takie 
jakie ma chleb i wino. 
 W tradycji Kościoła Zachodniego, gdy z szacunku do Chrystusa i poczucia 
własnej niegodności zmniejszała się częstość przyjmowania Komunii pojawił 
się zwyczaj adorowania Eucharystii. Wywodzi się on z gestu podniesienia 
przez kapłana postaci Eucharystycznych w kulminacyjnym momencie Mszy 
świętej. Ten gest podniesionych rąk powtarzają monstrancje. A upowszechnie-
nie się różnorodnych nabożeństw związanych z wystawieniem Najświętszego 
Sakramentu potwierdza ciągłą i nieprzerwaną wiarę w realną obecność w nim 
żywego Chrystusa.  

Ogłoszenia na niedzielę Najświętszej Trójcy 
 1. Dziś w Archidiecezji Krakowskiej zakończenie okresu spowiedzi                  
i komunii św. wielkanocnej i dzień prymicji neoprezbiterów. Dziś przed 
kościołem wolontariusze ze Stowarzyszenia Charytatywnego Dobrosław 
zbierają ofiary do puszek dla 17-latka Kamila walczącego z chorobą Takayasu.  
 2. We wtorek wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy; w środę 
wspomnimy św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika; w czwartek 

uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa; w piątek wspomnienie 
św. Justyna, męczennika i Dzień Dziecka.  
 3. Msze święte w uroczystość Bożego Ciała o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 
12.00, 16.00 z procesją do czterech ołtarzy i o 18.30. Nie odprawiamy w Boże 
Ciało Mszy św. o 13.15 i o 20.00. 
 W procesji w Boże Ciało przejdziemy do ołtarzy odzwierciedlających 
piękno Ziemi Ojczystej przy ul. Na Błonie, przy ul. Justowskiej, przy ul. Armii 
Krajowej i na stopniach przed wejściem do kościoła. Ołtarze przygotowują 
odpowiednio Akcja Katolicka i Odnowa w Duchu Świętym, mieszkańcy 
domów jednorodzinnych, młodzież oazowa i pracownicy parafialni.  
 Zapraszamy do udziału w procesji dzieci sypiące kwiaty, możliwie               
w strojach krakowskich, dzieci z klas III w strojach pierwszokomunijnych, 
ministrantów i lektorów, oazę, zespoły śpiewające i orkiestrę, asysty do 
niesienia feretronów i chorągwi, różę męską do niesienia baldachimu. 
Wszystkich wiernych zapraszamy do udziału w procesji eucharystycznej           
w uroczystość i w oktawie po wieczornej Mszy św. Chorym polecamy 
transmisję Mszy św. i procesji o godzinie 16.00 w Boże Ciało. W ten dzień 
kancelaria parafialna i Jadłodajnia św. Jana Kantego nieczynne.  
 4. W pierwszy piątek i sobotę  czerwca Msze św. (w tym wynagradzające)   
i okazja do spowiedzi św. jak w każdy pierwszy piątek. Na Mszę świętą               
o godzinie 17.00 zapraszamy dzieci komunijne, by rozpoczęły praktykę 
pierwszych piątków miesiąca i dzieci klas IV. O 18.30 kandydatów do 
bierzmowania i bierzmowanych.  
 Odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w sobotę od godziny 
9.30. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic 
różańcowych dla Róż Różańcowych.  
 5. W najbliższą, pierwszą niedzielę czerwca zbierzemy składkę na 
potrzeby inwestycyjne w parafii. Wtedy też, po zakończeniu składki 
łączników na Boże Ciało krótkie zestawienie finansowe za miesiąc maj. Jasia, 
Jaś, Krzyś, Gabrysia, Ania, Maciek i Ewa uzbierali ostatecznie do skarbonek 
wielkopostnych dla seniorów 104, 37 PLN. Bardzo dziękujemy.  
 6. Zapisy na wyjazd integracyjny do Sandomierza i Mogiły 9 czerwca i na 
pielgrzymkę do Włoch i Watykanu od 9 do 16 września w zakrystii. 
 7. Polecamy modlitwie wiernych ks. Łukasza obchodzącego we wtorek 
ósmą rocznicę święceń kapłańskich, księdza Jacka, który ucieszy się w środę 
dziewiątą rocznicą i ks. dra Pawła świętującego w sobotę 11. rocznicę święceń 
kapłańskich.   
 W ciągu ostatnich dwóch tygodni pożegnaliśmy śp. Władysława Słomkę, 
śp. Łukasza Bączka i śp. Andrzeja Zdeba. Wieczny odpoczynek racz im dać 
Panie. 


