INTENCJE MSZALNE od 16 września do 22 września 2019
Poniedziałek, 16 września – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA,
PAPIEŻA I CYPRIANA, BISKUPA
7.00
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
7.30
+ Adam Widomski – int. od Barbary i Andrzeja Słabosz
18.30
Intencje nowennowe do MBM: 1) ++ Zofia, Ludwik, Tadeusz, Edward; 2) Dziękczynna z
prośbą o bł. Boże dla Asi z okazji 9. rocz. ur., dla rodziców Joanny i Pawła z okazji 12. rocz. ślubu; 3) O
opiekę MB dla wnuczki Karoliny podczas wyjazdu; 4) O bł. Boże dla Ewy i Łukasza oraz ich Rodziców;
5) + Roman Tomczyk w 40. rocz. śm.; 6) ++ Irena i Piotr Tomczyk; 7) + prof. Kazimierz Krynicki; 8)
+Edward Wronowski; 9) ++ Małgorzata Dębowska, Sylwia Litewka, Ryszard i Jakub; 10) Dziękczynna
za 30. lat małżeństwa Jacka i Edyty Żymankowskich z prośbą o dalsze bł. Boże dla Nich i całej Rodziny.
Wtorek, 17 września – WSPOMNIENIE ŚW. ROBERTA BELLARMINA, BISKUPA I
DOKTORA KOŚCIOŁA I ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO, BISKUPA
7.00
O potrzebne łaski, dary DŚ, opiekę MB dla ks. Roberta Tupty w dniu imienin – int. od Parafian
7.30
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
18.30
++ Aniela i Wojciech Sokół
Środa, 18 września – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI
7.00
++ Józefa (ona), Stanisław i córka Urszula
7.30
++ Stanisław, Jan, Katarzyna
18.30
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
Czwartek, 19 września – WSPOMNIENIE ŚW. JANUAREGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7.00
7.30
18.30

+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
+ Marek Radosz – int. od Rodziny z Wieliczki
+ Teresa Kwiecińska

Piątek, 20 września – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA KIM TAEGON, PREZBITERA, PAWŁA CHONG HASANG I TOWARZYSZY
7.00
1) + Janusz Hahn; 2) ++ Edward i Maria Kołodziejczyk – int. od rodziny Skrzyniowskich
7.30
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
18.30
+ Mieczysław Dziedzic w 12. rocz. śm.
SOBOTA, 21 WRZEŚNIA – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
7.00
1) + Józefa Chojnacka (Msza św. gregoriańska); 2) + Jan Front – int. od Róży Męskiej
7.30
1) ++ Sabina Jabłońska w 6. rocz. śm., Bolesław mąż, Regina i Maria; 2) + Zofia Kolasa – int.
od Janusza Olesiak z rodziną
18.30
+ Jan Szwajca w 6. rocz. śm.
XXV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 22 września
7.30
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę MB oraz św. o. Pio dla Członkiń
Róży 8., a dla ++ zm. o radość wieczną
9.00
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
10.30
++ Janina (1. rocz. śm.) i Leszek Drozd – int. od Sąsiadów z os. Widok
12.00
+ Teresa Kracka
13.15
Za Parafian
17.00
+ Franciszek Wszołek w 9. rocz. śm.
18.30
+ Helena Rudolphi w 24. rocz. śm.
20.00
+ Marek Czerniejewski
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EWANGELIA NA XXIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 15, 1-10/
Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to
szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”.
Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Któż z was, gdy ma sto
owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i
nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: «Cieszcie się ze
mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła».
Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego
grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych,
którzy nie potrzebują nawrócenia.
Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi jedną drachmę, czyż
nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: «Cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą zgubiłam».
Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u aniołów Bożych z jednego
grzesznika, który się nawraca”.
REFLEKSJA
Aktywność Boga wobec człowieka zagrożonego w swoim szczęściu jest
oszałamiająca. Nie marnuje On żadnej chwili, nawet kiedy ludzka wolność stawia
Mu opór i możliwe jest jedynie staranne poszukiwanie nowych dróg, podążanie za
zagubionym dzieckiem, patrzenie na nie z daleka i wyczekiwanie. Eksplozja radości w chwili spotkania wylewa się kaskadami na wszystkich wokół ludzi i aniołów.
Bóg miłosierny to Bóg szalony z miłości.

MATKA BOŻA BOLESNA
Oto Ten przeznaczony jest na upadek... A
Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły
zamysły serc wielu (Łk 2, 34a. 35).
Maryja siedmiokrotnie przebita mieczem
boleści Tymi słowami prorok Symeon, podczas
ofiarowania Jezusa w świątyni, zapowiedział Maryi
cierpienie. Maryja, jako najpokorniejsza i najwierniejsza Służebnica Pańska, miała szczególny udział
w dziele zbawczym Chrystusa, wiodącym przez krzyż.
Przez wiele stuleci Kościół obchodził dwa święta dla uczczenia cierpień Najświętszej
Maryi Panny: w piątek przed Niedzielą Palmową – Matki Bożej Bolesnej oraz 15 września –
Siedmiu Boleści Maryi. Pierwsze święto wprowadzono najpierw w Niemczech w 1423 r. w
diecezji kolońskiej i nazywano je Współcierpienie Maryi dla zadośćuczynienia za gwałty, jakich dokonywali na kościołach katolickich husyci. Początkowo obchodzono je w piątek po
trzeciej niedzieli wielkanocnej. W 1727 r. papież Benedykt XIII rozszerzył je na cały Kościół i
przeniósł na piątek przed Niedzielą Palmową.
Drugie święto ma nieco inny charakter. Czci Maryję jako Matkę Bożą Bolesną i Królową Męczenników nie tyle w aspekcie chrystologicznym, co historycznym, przypominając
ważniejsze etapy i sceny dramatu Maryi i Jej cierpień. Święto to jako pierwsi zaczęli wprowadzać serwici. Od 1667 r. zaczęło się ono rozszerzać na niektóre diecezje. Pius VII w 1814 r.
rozszerzył je na cały Kościół, a dzień święta wyznaczył na trzecią niedzielę września. Papież
św. Pius X ustalił je na 15 września. W Polsce oba święta rychło się przyjęły. Już stary mszał
krakowski z 1484 r. zawiera Mszę De tribulatione Beatae Virginis oraz drugą: De quinque
doloribus B. M. Virginis. Również mszały wrocławski z 1512 r. i poznański z 1555 r. zawierają
te Msze.
Oba święta są paralelne do świąt Męki Pańskiej, są w pewnym stopniu ich odpowiednikiem. Pierwsze bowiem święto łączy się bezpośrednio z Wielkim Tygodniem, drugie zaś z
uroczystością Podwyższenia Krzyża świętego. Ostatnia zmiana kalendarza kościelnego zniosła
pierwsze święto, obchodzone przed Niedzielą Palmową.
Od XIV w. często pojawiał się motyw siedmiu boleści Maryi. Są nimi: 1. Proroctwo
Symeona (Łk 2, 34-35); 2. Ucieczka do Egiptu (Mt 2, 13-14); 3. Zgubienie Jezusa (Łk 2, 4345); 4. Spotkanie z Jezusem na Drodze Krzyżowej (Ewangelie o nim nie wspominają); 5.
Ukrzyżowanie i śmierć Jezusa (Mt 27, 32-50; Mk 15, 20b-37; Łk 23, 26-46; J 19, 17-30); 6.
Zdjęcie Jezusa z krzyża (Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42); 7. Złożenie Jezusa do grobu
(Mt 27, 57-61; Mk 15, 42-47; Łk 23, 50-54; J 19, 38-42)
Maryja Bolesna Jest rzeczą niezaprzeczalną, że Maryja wiele wycierpiała jako Matka
Zbawiciela. Nie wiemy, czy dokładnie wiedziała, co czeka Jej Syna. Niektórzy pisarze kościelni uważają to za rzecz oczywistą. Ich zdaniem, skoro Maryja została obdarzona szczególniejszym światłem Ducha Świętego odnośnie do rozumienia ksiąg świętych, gdzie w wielu miejscach i nieraz bardzo szczegółowo jest zapowiedziana męka i śmierć Zbawiciela świata, to
również wiedziała o przyszłych cierpieniach Syna. Inni pisarze, powołując się na miejsca,
gdzie kilka razy jest podkreślone, że Maryja nie rozumiała wszystkiego, co się działo, są przekonani, że Maryja nie była wtajemniczona we wszystkie szczegóły życia i śmierci Jej Syna.
Maryja nie była tylko biernym świadkiem cierpień Pana Jezusa, ale miała w nich najpełniejszy udział. Jest nie do pomyślenia nawet na płaszczyźnie samej natury, aby matka nie
doznawała cierpień na widok umierającego syna. Maryja cierpiała jak nikt na ziemi z ludzi.
Zdawała sobie bowiem sprawę z tego, że Jej Syn jest Zbawicielem rodzaju ludzkiego.

Wśród świętych, którzy wyróżniali się szczególniejszym nabożeństwem do Matki Bożej Bolesnej, należy wymienić siedmiu założycieli zakonu serwitów (w. XIII), św. Bernardyna
ze Sieny (+ 1444), bł. Władysława z Gielniowa (+ 1505), św. Pawła od Krzyża, założyciela
pasjonistów (+ 1775) i św. Gabriela Perdolente, który sobie obrał imię zakonne Gabriel od
Boleści Maryi (+ 1860).
Ikonografia chrześcijańska zwykła przedstawiać Matkę Bożą Bolesną w trojaki sposób: najdawniejsze wizerunki pokazują Maryję pod krzyżem Chrystusa, nieco późniejsze (od
XIV w.) w formie Piety, czyli jako rzeźbę lub obraz Maryi z Jezusem złożonym po śmierci na
Jej kolanach. W tym czasie pojawiają się obrazy i figury Maryi z mieczem, który przebija jej
pierś lub serce. Potem pojawia się więcej mieczy - do siedmiu włącznie. Znany jest także średniowieczny hymn Stabat Mater, opiewający boleści Maryi. Wątek współcierpienia Maryi w
dziele odkupienia znajduje swoje odzwierciedlenie także w znanym polskim nabożeństwie
wielkopostnym (Gorzkie Żale).
Przez wspomnienie Maryi Bolesnej uświadamiamy sobie cierpienia, jakie były udziałem Matki Bożej, która – jak nikt inny – była zjednoczona z Chrystusem, również w Jego męce, cierpieniu i śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 24. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: w poniedziałek wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża, i Cypriana, biskupa, w środę świętośw. Stanisława
Kostki, zakonnika, patrona Polski, w piątek wspomnienie świętych męczenników Andrzeja
Kim Teagon, prezbitera, Pawła Chong Hasang i Towarzyszy, w sobotę święto św. Mateusza,
Apostoła i Ewangelisty.
2. Jutro comiesięczna Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia ze Mszą św. o godz.
18.30 i nabożeństwem maryjnym. W czwartek o godz. 18.00 nabożeństwo do św. Jana Pawła II
z rozważaniem fragmentu nauczania Świętego.
3. Z dniem 14 września, abp Marek Jędraszewski, mianował ks. Łukasza Wielochę
wikariuszem parafii Dobrego Pasterza w Krakowie. Dziękujemy ks. Łukaszowi za 5-letnią
posługę duszpasterską dla naszej parafii. Polecamy Go opiece Matki Bożej i świętych patronów w dalszej pracy kapłańskiej. Witamy wśród nas ks. Kacpra Nawrota, dotychczasowego
wikariusza w tamtejszej parafii. Ks. Kacper podejmie dotychczasowe obowiązki ks. Łukasza.
Życzymy Mu Bożego błogosławieństwa w posłudze w naszej parafii. Do środy czekamy na
potwierdzenie ze strony ks. Łukasza możliwości odprawienia Mszy św. dziękczynnej za pracę
w naszej parafii w najbliższą niedzielę o 12.00 lub 13.15. Po uzyskaniu tej informacji opublikujemy ją na stronie internetowej. Chętnych prosimy o przygotowanie podziękowania.
4. W tym tygodniu, w czwartek, pierwszy po wakacjach dyżur Zespołu Charytatywnego w godz. od 17.30 do 19.30. Również po wakacyjnej przerwie wznawia działalność poradnia „Pomoc bliźniemu”. Harmonogram dyżurów dostępny w gablotach oraz na stronie internetowej parafii.
5. Jutro, tj. 16.09., możliwość przejazdu autobusem do Mogiły, gdzie przewidziano
uczestnictwo w nabożeństwie, w ramach odpustu Podwyższenia Krzyża Świętego. Wyjazd z
parkingu przy kościele o godz. 9.50, powrót ok. godz. 14.15. Koszt nie przekroczy 10 zł. W
zakrystii istnieje możliwość zapisania się na pielgrzymkę Róż Różańcowych do Łagiewnik,
która odbędzie się w sobotę 28.09. Koszt pielgrzymki po zamknięciu listy.
6. Boży Młyn zaprasza na wykłady: w poniedziałek o godz. 18.30 – Mateusz Tomczyk Jak się uczyć, żeby się nauczyć oraz w środę o godz. 19.00 dr Jerzy Kołodziej Czego nie
nauczą nas w szkole, a jest nam potrzebne w życiu.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Pawła Kuczyńskiego. Wieczny odpoczynek
racz Mu dać Panie...

