INTENCJE MSZALNE od 12 listopada do 18 listopada 2018
Poniedziałek, 12 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA

7.00
1/+Mirosław Niejadlik w 5 rocz. śm.; 2/+Jan Turoń w 16 rocz. śm.; 3/W intencji Panu
Bogu wiadomej
7.30
+Michał (Msza Św. gregoriańska)
18.30 +Anna Bruzda w 25 rocz. śm.
Wtorek, 13 listopada – WSPOMNIENIE ŚŚ. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA,
IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI

7.00
7.30
18.30

++Stanisław, Jan, Katarzyna
+Stanisław Kraj
+Michał (Msza Św. gregoriańska)
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Środa, 14 listopada

7.00
7.30
18.30

+Bronisław Jajko – int. od Pracowników Zakładu Amara
+Mieczysław Dziedzic w 11 r. śm.
+Michał (Msza Św. gregoriańska)

Czwartek, 15 listopada

7.00
1/+Czesław Barnaś w 7 rocz. śm. i ++zm. z rodziny; 2/O zdrowie i bł. Boże dla Krzysztofa
z okazji urodzin
7.30
+Michał (Msza Św. gregoriańska)
18.30 ++Maria i Kazimierz
Piątek, 16 listopada – ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA –
OSTROBRAMSKIEJ

7.00
1/+Michał (Msza Św. gregoriańska); 2/+Bronisław Paloc – int. od sąsiadów
9.00
1/+Maria Jurgała – int. od III Róży; 2/++Wiesława Wiśniewska, Genowefa, Bogusław i
Czesław Wiśniewscy
18.00 Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia z odczytaniem intencji
18.30 1/Za Parafian; 2/++Jerzy Kamiński i jego rodzice: Stefania i Piotr; 3/++Irena, Roman i
Piotr Tomczyk, +Maria Przybyszewska i Czesław Regulski; 4/Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i
zdrowie dla Teresy i Andrzeja z okazji 40 rocz. ślubu i dla całej rodziny; 5/++Augustyn dudek oraz
++Helena i Michał; 6/W pewnej intencji; 7/+Józefa Skiba; 8/Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i
łaskę zdrowia dla Leopolda w 77 rocz. ur.
Sobota, 17 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ

7.00
1/+Barbara Pawłowska – int. od siostry Anny Blukacz; 2/+Bronisław Paloc – int. od sąsiadów
7.30
1/+Michał (Msza Św. gregoriańska); 2/O zdrowie i bł. Boże dla Marii i Andrzeja i Synów
z rodzinami
18.30 ++Anicent i Janina
33. Niedziela Zwykła, 18 listopada – WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY

7.30
Za Parafian
9.00
++ Józef Niezgoda w 12 rocz. śm. i ++zm. z rodziny Wójcików, Niezgodów, Orawców
oraz + Józef Wójcik w 22 rocz. śm.
10.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska)
12.00 +Jan Bardan w 3 rocz. śm.
13.15 +Adam Gąsiorek
17.00 O potrzebne łaski i opiekę MB dla Cecylii Kęsek oraz o bł. Boże dla Jej rodziny
18.30 +Władysława w 10 rocz. śm.
20.00 +Zofia – int. od rodziny Nowodworskich z Częstochowy

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 12, 38-44/
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie. Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze
krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla
pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok».
Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony, przypatrywał się, jak tłum wrzucał
drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna
uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam:
Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego, co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła
wszystko, co miała na swe utrzymanie».
REFLEKSJA
Uboga wdowa wrzuciła do skarbony więcej niż bogaci. Dla Boga liczy się nie
ilość i wartość pieniądza, lecz intencja. Gotowość dania wszystkiego. Ci, którzy przynależnością do Boga, znajomością Jego nauki, mogą faktycznie traktować to jako środek do szukania uznania u ludzi. Przykład wdowy jest podany po krytycznej ocenie
faryzeuszów. Ich szukania ludzkiej czci i przywiązania do zewnętrznych oznak religijności. Formy mają swoje znaczenie. Chrystus ich nie lekceważył. Sam nosił frędzle
u płaszcza (por. Mk 6, 56), ale ich przesadnie nie przedłużał (por. Mt 23, 5). Nie wykorzystywał tych, którym niósł pomoc. Często polecał, by się nikt nie dowiadywał o
uzdrowieniu. Do kogo my jesteśmy bardziej podobni? Współczesna cywilizacja ceni
tworzenie korzystnego dla siebie obrazu. Może bardziej naśladuje szukających niż
pokornego, dyskretnego Pana Jezusa?

TRADYCJE ŚWIĘTA NIPODLEGŁOŚCI, CZ. I
11 listopada 1918 r. jest symbolem odrodzenia niepodległego państwa polskiego po 123 latach niewoli. Interpretacja tej historycznej daty – będąca w okresie II RP przedmiotem gorących
sporów, ze względu na polityczne orientacje Polaków, jak też różny czas wyzwalania poszczególnych dzielnic Polski – dzisiaj nie budzi już emocji. Owe „potępieńcze swary”, które odeszły wraz z
II RP, wpisane były w panoramę dziejów tamtej pięknej Polski, a wywodziły się z wielkiej i gorącej
miłości ojczyzny – różnie rozumianej.
Jesienne dni 1918 r. były dla współczesnych okresem radosnego entuzjazmu. Powszechnie
cieszono się z odradzania się własnego, niepodległego państwa. Powstawały władze polskie i formowały się oddziały wojska polskiego. Na fronty budynków państwowych wracały orły białe i
barwy narodowe. Kraj opuszczali okupacyjni urzędnicy. Spełniały się marzenia wymarłych już
wielu pokoleń Polaków na oczach ich potomków, którzy mimo prześladowań wytrwali w swej
polskości i pragnieniu odzyskania niepodległej Polski. Działo się tak w prawie całym byłym Królestwie Polskim, w zachodniej Galicji i na Śląsku Cieszyńskim. Pozostałe ziemie polskie miały poczuć smak wolności dopiero w latach następnych.
Odrodzenie państwa polskiego współcześni z Kongresówki datowali na październik 1918
r. Wiązano je z wydanym 7 października tegoż roku orędziem Rady Regencyjnej – utworzonej przez
Niemców namiastki władzy polskiej – ogłaszającym zjednoczenie wszystkich ziem polskich w
przyszłym niepodległym państwie. Zapowiadało ono powołanie rządu oraz zwołanie sejmu wybranego na zasadach demokratycznych. Kontynuacją tych działań było przejęcie przez Radę Regencyjną władzy nad wojskiem polskim, które po kryzysie przysięgowym i rozłamie w Legionach pozostało u boku Austrii i Niemiec. Pod auspicjami regentów: abp. Aleksandra Kakowskiego, Józefa
Ostrowskiego i Zdzisława Lubomirskiego tworzyły się w odpowiednich departamentach rządu,
nazywanych w końcowym etapie okupacji niemieckiej królewsko-polskimi ministerstwami, zręby
polskiej państwowości.
Zwolennicy Józefa Piłsudskiego wiązali datę odzyskania niepodległości z dniem 10 listopada 1918 r. i przyjazdem Komendanta z Magdeburga do Warszawy. Opromieniony sławą Piłsudski
był już wówczas postacią niemal legendarną. Jego obecność zaktywizowała mieszkańców części
byłego Królestwa Polskiego do zrzucenia okupacji niemieckiej. Nastąpiło to 11 listopada 1918 r. i
zbiegło się z zakończeniem I wojny światowej, podpisanym w Compiegne rozejmem między przedstawicielami Niemiec i Francji, występującej w imieniu zwycięskiej Ententy. Piłsudski w dniu tym
otrzymał z rąk Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad wojskiem polskim. Sfery lewicowe wiązały datę odzyskania niepodległości z powstaniem 7 listopada 1918 r. Tymczasowego Rządu Ludowego Republiki Polskiej w Lublinie, z premierem Ignacym Daszyńskim. Rząd ten miał jednak
bardzo krótki żywot – 11 listopada podporządkował się J. Piłsudskiemu. Obszar byłego zaboru
austriackiego wyzwolony został w końcu października 1918 r. 28 października 1918 r. powołano w
Krakowie Polską Komisję Likwidacyjną (PKL). Przewodniczył jej Wincenty Witos. Dysponowała
ona Wojskiem Polskim, dowodzonym przez gen. Bolesława Roję. W niepodległej Polsce oficjalnym
świętem narodowym – utrwalonym już w patriotyczno-religijnej tradycji w czasach zaborów – był 3
Maja. Wprowadzono je uchwałą Sejmu Ustawodawczego z 29 kwietnia 1919 r. Propozycja świętowania 11 listopada jako rocznicy wyzwolenia Polski pojawiła się po raz pierwszy 24 października
1919 r., kiedy Ministerstwo Spraw Wojskowych przesłało do Prezydium Rady Ministrów projekt
ustawy o święcie narodowym wyzwolenia Polski. Dyskusja nad tym projektem odbyła się 1 listopada 1919 r. z rezultatem negatywnym. Przeważył w Radzie Ministrów pogląd, iż ustalenie drugiego,
obok 3 Maja, święta państwowego jest przedwczesne i trudne do zaakceptowania przez całość ziem
polskich. Trwała przecież wojna z Rosją Radziecką, a postanowienia o granicy z Niemcami, zawarte
w Traktacie Wersalskim, miały wejść w życie dopiero w styczniu 1920 r. Polskę czekały jeszcze
plebiscyty, a po nich ostateczna delimitacja granic. W obliczu tych zadań sprawa Święta Niepodległości musiała odejść na plan dalszy. Podkreślić trzeba, że ówczesne społeczeństwo polskie miało
pełną świadomość, iż odzyskanie niepodległości nie było wydarzeniem jednodniowym, lecz zwycięstwem osiągniętym po długoletniej walce dyplomatycznej i zbrojnej, której towarzyszyło szereg

wydarzeń o szczególnym znaczeniu dziejowym. Dlatego powszechny był pogląd, że na Święto
Niepodległości należy wybrać dzień, który najlepiej spełniłby rolę dnia symbolicznego. Przeważnie
wybór dnia 11 listopada uznawano za trafny, chociaż niekiedy sprzeciwiano się temu i wysuwano
inne propozycje. Częściej jednak nie data budziła zastrzeżenia, lecz uzasadnienie jej wyboru, proponowane do umieszczenia w treści ustawy. W uzasadnieniu tym, według poglądów niektórych środowisk politycznych, zbyt jednostronnie i nadmiernie eksponowano rolę Józefa Piłsudskiego jako
budowniczego Polski niepodległej i zwycięskiego wodza narodu. Niechętni takiej interpretacji byli
m.in. narodowi demokraci. Data natomiast była w ich odczuciu odpowiednia.

(Ciąg dalszy nastąpi…)
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 32. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś, w Narodowe Święto Niepodległości po każdej Mszy św. w ramach godziny
wdzięczności adoracja Najświętszego Sakramentu. Mszę św. o godzinie 12.00 odprawimy w
intencji Ojczyzny. O 19.15 w Bożym Młynie wieczornica poświęcona na wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych.
2. Jutro wspomnienie św. Jozafata Kuncewicza, biskupa i męczennika. We wtorek
wspomnienie świętych pierwszych męczenników Polski Międzyrzecza. W czwartek o 18.00
pierwsze nabożeństwo do św. Jana Pawła II, Patrona Rodzin z możliwością oddania czci relikwiom.
W piątek, we wspomnienie MB Miłosierdzia uroczystość Patronki dolnego kościoła.
Msze św. o godz. 7.00 i 9.00 w dolnym kościele, przed Obrazem MB Miłosierdzia, o 18.30 w
kościele górnym. Sumę o 18.30 odprawi ks. Marian Błaszczyk, były wikariusz w naszej parafii,
obecnie proboszcz w parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Rudniku. O 18.00 Nowenna
do Matki Bożej Miłosierdzia w kościele górnym. W czasie tego nabożeństwa zostaną odczytane intencje nowennowe zbiorowej Mszy św. odprawionej o 18.30.
W sobotę wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy.
3. W najbliższą niedzielę zapowiadany II. Światowy Dzień Ubogich. Zapraszamy w
ten dzień wszystkich, którzy zazwyczaj samotnie spędzają czas na wspólny niedzielny obiad do
Bożego Młyna na godz. 13.00. Możemy też zanieść przygotowany obiad osobom obłożnie
chorym. Konieczne jest jednak wcześniejsze zgłoszenie w zakrystii lub w Młynie, chętnych do
do udziału we wspólnym obiedzie i do dostarczenia obiadu. Zapisy chętnych od dziś do wtorku
po każdej Mszy św. w zakrystii.
Zachęcamy również do zainteresowania się losem ubogich na własną rękę i zaproszenia ich do siebie na wspólny obiad.
Ofiary zebrane do skarbony na Kuchnię św. Jana Kantego w najbliższą niedzielę w
połowie wykorzystamy na przygotowanie parafialnego obiadu, drugą połowę przeznaczymy na
organizację archidiecezjalnego dnia ubogich, który rozpocznie się w namiocie na Małym Rynku już 14 listopada. (szczegóły na plakatach w gablotach i na stronie internetowej parafii)
4. W najbliższą niedzielę będziemy gościć proboszcza sąsiedniej parafii św. Jacka, ks.
kanonika Jacka Piszczka, który wygłosi kazanie i zbierze składkę na budowę kościoła. W
imieniu kwestującego i własnym już dziś prosimy o wsparcie szczytnego celu budownictwa
sakralnego w naszej diecezji.
5. Mężczyźni Świętego Józefa gromadzący się Mydlnikach zapraszają na spotkanie w
najbliższą środę o godz. 19.15 do salki za chórem na spotkanie pt. Podejmowanie decyzji moralnych.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Hannę Czechowicz, oraz na Wawelu i na
cmentarzu salwatorskim śp. księdza infułata Janusza Bielańskiego, wieloletniego proboszcza
katedry wawelskiej, jak również w Kolegiacie św. Anny i na cmentarzu rakowickim śp. profesora Jerzego Wyrozumskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

