
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 27 maja do 2 czerwca 2019 

Poniedziałek, 27 maja – WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA Z CANTERBU-

RY, BISKUPA 
7.00 1) + Maciej Jakubek – int. od Adama Puczki z rodziną; 2) + Alina Kalicka – Kraj – int. od 

Grupy Pielgrzymkowej 

7.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

18.30     + Stefan w 13. rocz. śm. 

Wtorek, 28 maja  
7.00 + Stanisława Miziura 

7.30 ++ Zofia i Wincenty Kralka 

18.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

Środa, 29 maja – WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, 

DZIEWICY 
7.00 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska)  

7.30 ++ Marianna i Jan Kępińscy 

18.30 + Kazimierz Sagan 

Czwartek, 30 maja – WSPOMNIENIE ŚW. JANA SARKANDRA, PREZBI-

TERA I MĘCZENNIKA 
7.00 1) + Maciej Jakubek – int. od Pracowników Portu Lotniczego w Balicach; 2) + Ewa Tar-

kowska – int. od sąsiadów Marii i Marka Czapik 

7.30 ++ Eugeniusz i Helena 

18.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

Piątek, 31 maja – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP 
7.00 1) ++ Zofia Martynowska, Jacek Czosnowski; 2) + Aniela Rogala; 3) + Stanisława Miziura 

7.30 + Aniela Rogala, w dniu imienin 

18.30 ++ Leokadia i Franciszek Kurenda, Halina i Tadeusz Toroń 

Sobota, 1 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA 
7.00 1 + Maria Wojtanowicz; 2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB 

dla Członkiń V Róży Różańcowej oraz o życie wieczne dla zmarłych 

7.30 1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róż 

Różańcowych; 2) + Danuta Sokół 

18.30 + Halina 

7. NIEDZIELA WIELKANOCNA, UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA 

PAŃSKIEGO, 2 czerwca 
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Członkiń IV Róży Ró-

żańcowej i ich rodzin oraz o radość życia wiecznego dla zmarłych z Róży 

9.00 ++ rodzice: Irena i Józef, brat Wiesław i mąż Józef Kurzawa 

10.30 Dziękczynna za Joachima i Weronikę 

12.00 O Boże błogosławieństwo dla Aleksandry i Mateusza w 2. rocz. ślubu 

13.15 1) Za Parafian; 2) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Bożeny i 

Włodzimierza Siutów w 40. rocz. małżeństwa 

17.00 ++ Władysława i Zygmunt Kemona, Anna i Andrzej Sarota 

18.30 O Boże błogosławieństwo dla Kazimierza w 75. rocz. urodzin 

20.00 + Leokald Skłodowski w 3. rocz. śm. – int. od Rodziny 
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EWANGELIA NA VI. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ  

/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 miłowa-

li, 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 

Codzienne wypowiadamy setki czy tysiące słów. Często mówimy bez 

zastanowienia się nad tym, co te słowa oznaczają. Istnieją słowa bardzo ważne, 

które bezmyślnie powtarzane zmieniły znaczenie. Albo którym celowo zmie-

niono znaczenie. Tak jest ze słowem „pokój”. W systemach totalitarnych „wal-

czy się o pokój”, nie zdając sobie sprawy z absurdu tego określenia. Posługuje 

się wtedy symbolem pokoju: białym gołębiem. Pojawia się tutaj intuicja wy-

biegająca poza ludzkie pojmowanie. Gołąb jest symbolem Ducha Świętego. A 

Duch Święty Tym, który przynosi nam pokój. Pokój zatem zaczyna się w sercu 

człowieka. 



KRÓTKA REFLEKSJA O BIERZMOWANIU 
Bierzmowanie jest jednym z siedmiu sakramentów Kościoła. Jest ono dopełnie-

niem łaski chrztu. Bierzmowanie nie jest do zbawienia koniecznie potrzebne jak chrzest 

św., ale każdy chrześcijanin powinien go przyjąć, by umocnić wiarę. Niestety dziś mamy 

do czynienia z płytkim rozumieniem tego sakramentu. Najczęstszą motywacją jest póź-

niejsza możliwość bycia chrzestnym czy świadkiem bierzmowania. Natomiast do wzięcia 

ślubu kościelnego sakrament ten jest usilnie zalecany, ale nie bezwzględnie konieczny. 

Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed 

zawarciem małżeństwa, gdy jest to możliwe bez poważnej niedogodności (KPK, kan. 

1065). Mówi się: „zrobić bierzmowanie”. Czy sakrament się przyjmuje czy go robi? W 

tym sakramencie otrzymujemy pełnię darów Boskiej Osoby Ducha Świętego. Czy tu cho-

dzi o papier czy o duchowe doświadczenie raz w życiu?  

W Starym Testamencie prorocy zapowiadali, że Duch Pana spocznie na Mesjaszu 

(por. Iz 11,2). I rzeczywiście zstąpił na Chrystusa podczas chrztu w Jordanie (por Mt 3,13-

17). Tego Ducha Świętego Chrystus obiecał całemu Kościołowi. Miedzy innymi w tych 

słowach: Pożyteczne jest dla was moje odejście. Bo jeżeli nie odejdę, Paraklet nie przyj-

dzie do was. A jeżeli odejdę, to poślę Go do was (J 16,7). To się stało w dniu Pięćdziesiąt-

nicy. Nagle dał się słyszeć z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił 

cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im też języki jakby z ognia, które się rozdziela-
ły, i na każdym z nich spoczął [jeden]. I wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym, i 

zaczęli mówić obcymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić (Dz 2,1-4). Apostołowie 

napełnieni tym Duchem zaczęli głosić wielkie dzieła Boże (Dz 2,11).  Od tego czasu Apo-
stołowie, wypełniając wolę Chrystusa, przez wkładanie rąk udzielali neofitom daru Ducha 

Świętego, który uzupełniał łaskę chrztu (por. Dz 8,15-17; 19,5-6). Dlatego w Liście do 

Hebrajczyków wśród pierwszych elementów formacji chrześcijańskiej wymienia się naukę 

o chrzcie i wkładaniu rąk (por. Hbr 6,2). To wkładanie rąk  w tradycji katolickiej słusznie 

uznaje się za początek sakramentu bierzmowania, który w pewien sposób przedłuża w 
Kościele łaskę Pięćdziesiątnicy (Paweł VI, konst. apost. Divinae consortium naturae).          

 Przygotowanie do bierzmowania powinno mieć na celu doprowadzenie chrześci-

janina do głębszego zjednoczenia z Chrystusem, do większej zażyłości z Duchem Świętym, 
Jego działaniem, darami i natchnieniami, aby mógł lepiej podjąć apostolską odpowie-

dzialność życia chrześcijańskiego. Katecheza przed bierzmowaniem powinna także starać 
się obudzić zmysł przynależności do Kościoła Jezusa Chrystusa, zarówno do Kościoła 

powszechnego, jak i wspólnoty parafialnej. Na tej ostatniej spoczywa szczególna odpowie-

dzialność za przygotowanie kandydatów do bierzmowania (KKK 1309). Stąd w trakcie tej 

formacji powinno się położyć akcent na duchowe przeżycie, doświadczenie żywego Ko-

ścioła, sakramentów, liturgii… Nie można ograniczyć się do znajomości Katechizmu. 

Wierni są obowiązani przyjąć ten sakrament w odpowiednim czasie. Rodzice, duszpaste-
rze, zwłaszcza proboszczowie mają troszczyć się, żeby wierni zostali właściwie przygoto-

wani do jego przyjęcia i w odpowiednim czasie do niego przystąpili (KPK, kan. 890). Wy-

jątek stanowi zagrożenie śmiercią, kiedy to sakramentu tego może udzielić proboszcz, a 

nawet każdy kapłan. Bierzmowanie może przyjąć osoba ochrzczona, która jeszcze nie była 

bierzmowana. Żeby przyjąć sakramenty Komunii Świętej czy bierzmowania trzeba być w 

stanie łaski uświęcającej. Stąd każdy kandydat do sakramentu bierzmowania powinien być 

po uprzedniej sakramentu pokuty i pojednania. Kandydat powinien przed bierzmowaniem 

intensywnie się modlić, by przygotować się na przyjęcie mocy i łaski Ducha Świętego. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI. NIEDZ. WIELKANOCNĄ 

1. Dziś, w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego modlimy się dla Jej 

obywateli o odważane spojrzenie w przyszłość oświecone łaską wiary, nadziei 

i miłości, o to by Europejczycy mieli świadomość obecności Krzyża i Ewangelii na 

Starym Kontynencie od 2 tys. lat. Naszą modlitwą okazujemy również wdzięczność 

naszym matkom.  2. W ostatnim tygodniu maja nabożeństwa majowe w kościele co-

dziennie o 18.00. Przy kapliczce na ulicy Filtrowej modlitwa maryjna w każdy dzień 

powszedni o 20.00. W piątek ostatnie nabożeństwo majowe z procesją. Od soboty 

rozpoczniemy odprawiać nabożeństwa czerwcowe w dni powszednie po Mszy św. 

wieczornej, w niedziele o 18.00. 3. W środę wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, 

dziewicy, w czwartek św. Jana Sarkandra, prezbitera i męczennika, w piątek święto 

Nawiedzenia NMP, w sobotę wspomnienie św. Justyna męczennika i Dzień Dziecka. 

W najbliższą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W pierwszą sobotę 

czerwca odwiedziny chorych od 9.30. W niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajem-

nic różańcowych. 4. W poniedziałek, wtorek i środę dni modlitw o urodzaje i za kraje 

głodujące. Modlitwy odmówimy po odśpiewaniu Litanii do NMP przy krzyżu misyj-

nym w czasie nabożeństwa majowego. 5. Polecamy modlitwie wiernych ks. Łukasza 

obchodzącego w środę ósmą rocznicę święceń kapłańskich, księdza Wojciecha, który 

ucieszy się w piątek piątą rocznicą i ks. dra Grzegorza świętującego w najbliższą nie-

dzielę 20. rocznicę święceń kapłańskich.  6. Dziękujemy wszystkim którzy przygoto-

wali młodzież III klas gimnazjalnych i VIII klas Szkoły podstawowej oraz świątynię 

do bierzmowania, a ks. infułatowi Władysławowi Gasidle za udzielenie tego sakra-

mentu naszej młodzieży. Dziękujemy za rok pobożności eucharystycznej dzieci z klas 

IV SP. Wspieramy modlitwą powracającego do zdrowia ks. bpa Jana Szkodonia. 7. W 

najbliższą środę tuż po Mszy św. wieczornej czyli o 19.15 koncert organowy studen-

tów Akademii Muzycznej w Krakowie, Piotra Maziarza i Michała Wolan, którzy wy-

konają utwory dziewiętnastowiecznych kompozytorów paryskich. Szczegóły na plaka-

tach w gablotach. Wstęp wolny. Zapraszamy! 8. Zapisy na wyjazd integracyjny w 

Tatry 15 czerwca, o którym więcej na stronie internetowej parafii, po każdej Mszy w 

zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. 9. W Bożym Młynie 

dziś po Mszy św. o godzinie 10.30 przedstawienie Baśniowej Kapeli dla dzieci pt. 

Opowieści z Rusinowej Polany,  rozmowy o edukacji, zwłaszcza o budowaniu poczu-

cia własnej wartości w poniedziałek o godz. 18.00, dyżur studentów informatyki rów-

nież w poniedziałek od 17.00 do 19.00 rozpoczęcie trzytygodniowego cyklu spotkań 

mającego na celu pogłębienie osobistej relacji z Bogiem poprzez lekturę Pisma św. i 

świadectwa w czwartek po wieczornej Mszy św. 10. Od października 2018 roku na 

ogrzewanie kompleksu parafialnego wydaliśmy 45059,7 PLN i na abonament grzew-

czy 20204,75 PLN, czyli łącznie 65264,45 PLN . Oczekujemy na majową, mamy na-

dzieję, że ostatnią fakturę za ciepło w bieżącym sezonie grzewczym. W pierwszą nie-

dzielę czerwca zbierzemy ostatnią przedwakacyjną składkę na cele inwestycyjne w 

parafii, która zastępuje też dotychczasową zbiórkę łączników przed Bożym Ciałem. 

Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za niezawodną hojność.  11. W minionym ty-

godniu pożegnaliśmy w parafii św. Mikołaja w Liszkach śp. Aleksandra Krukowskie-

go. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie… 


