
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 20 stycznia do 26 stycznia 2020 

Poniedziałek, 20 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. FABIANA, PAPIEŻA I MĘ-

CZENNIKA ORAZ ŚW. SEBASTIANA, MĘCZENNIKA 
7.00 1) + Teresa Szaruga – int. od brata Jacka z dziećmi i wnukami;  

2) ++ Marian w 15. rocz. śm., + Zenon w 5. rocz. śm.; 3) ++ Józefa (ona) i Józef 

7.30 + Józef 

18.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

Wtorek, 21 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘ-

CZENNICY  
7.00 ++ Janusz, Justynka Hahn 

7.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

18.30  + Erwin Turdza w 1. rocz. śm. 

Środa, 22 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO, DIAKONA I MĘ-

CZENNIKA ORAZ ŚW. WINCENTEGO PALLOTIEGO, PREZBITERA  
7.00 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

7.30 1) + Teresa Szaruga – int. od rodziny Badziochow;  

2) ++ Natalia Kaleta – int. od Szwagra z Rodziną, z Pisar  

18.30 ++ Janina i Leon Tomaszewscy, ++Janina, Bogusław, Karolina Nowak  

Czwartek, 23 stycznia   
7.00 1) + Teresa Szaruga – int. od Agnieszki Kowalczyk-Norberciak z rodziną z Myszkowa;  

2) W podziękowaniu za wizytę duszpasterską o bł. Boże i opiekę MB dla Rodziny 

7.30 ++ Aniela, Wincenty, Kazimierz 

18.30  + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska  

Piątek, 24 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKUPA 

I DOKTORA KOŚCIOŁA 
7.00 1) + Jadwiga Fiutowska – int. od Janiny i Wiesława Snopkiewiczów;  

2) ++ Bolesław i Beatrix Waligóra;  

3) O bł. Boże i opiekę MB dla Rodziny bliższej i dalszej 

7.30 + Aleksander 

18.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

Sobota, 25 stycznia – ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA APOSTOŁA 
7.00 1) + Jadwiga Fiutowska – int. od Andrzeja Kozioła;  

2) + Jan Nakonieczny – int. od rodziny Suberlaków 

7.30 1) + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska; 2) ++ Anna i Franciszek w 28. rocz. śm.  

18.30 ++ Helena, Ignacy, Piotr 

III. NIEDZIELA ZWYKŁA, 26 stycznia  
7.30 ++ Marianna i Władysław  

9.00 Dziękczynna za szczęśliwe pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych na Bałkanach 

10.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

12.00 ++ Aleksander i Maria 

13.15 Za Parafian 

17.00 Dziękczynna w 39. rocz. ślubu Izabeli i Henryka z prośbą o bł. Boże i opiekę MB na dal-

sze lata życia  

18.30 + Ludwik Fryc w 1. rocz. śm. 

20.00 ++ Stanisława (ona) w 25. rocz. śm., Piotr, Janina w 41. rocz. śm. Wołkowscy 
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EWANGELIA NA II. NIEDZIELĘ ZWYŁĄ /J 1, 29-34/ 
 

Jan zobaczył Jezusa, nadchodzącego ku niemu, i rzekł: „Oto Baranek 

Boży, który gładzi grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: «Po 

mnie przyjdzie Mąż, który mnie przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode 

mnie». Ja Go przedtem nie znałem, ale przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, 

aby On się objawił Izraelowi». 

Jan dał takie świadectwo: «Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępo-

wał z nieba i spoczął na Nim. Ja Go przedtem nie znałem, ale ten, który mnie 

posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: «Ten, nad którym ujrzysz Du-

cha zstępującego i spoczywającego nad Nim, jest Tym, który chrzci Duchem 

Świętym». 

Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. 

 

REFLEKSJA 

 

 Święty Jan Chrzciciel świadczy o Chrystusie. Uznaje Jego wielkość. 

Sam uważa się za niegodnego, aby spełnić wobec Niego posługę niewolnika 

rozwiązującego rzemyk u sandałów. Mówi o Duchu Świętym potwierdzającym 

godność Syna Bożego. Przyjmijmy to świadectwo i przekazujmy je innym.  



LITURGIA – PIĘKNO I ZAKORZENIENIE – ŚRODOWISKO 

Kształtowanie się liturgii podlegało różnorodnym wpływom i uwarun-

kowaniom, takim jak na przykład środowisko czy wydarzenia dziejowe. 

Eucharystia i nauka o niej narodziły się w środowisku judaistycznym. 

Następnie przeszły do środowisk greckich, a później przeniknęły i rozpowszech-

niły się na terenach o kulturze łacińskiej.  

1. Środowisko żydowskie. 

Skoro Eucharystia wywodzi się ze środowiska judaistycznego, nie dziwi fakt, że jego 

wpływ jest bardzo duży. Widoczny jest on przede wszystkim w używanych pojęciach, słownictwie 

oraz samym rycie. Wprawdzie nie ma natchnionych tekstów w języku hebrajskim mówiących o 

Eucharystii, jednakże teksty greckie (zarówno te natchnione napisane przez Żydów, jak i późniejsze, 

pisane przez Ojców Apostolskich) przesiąknięte są duchem semickim. Wyraża się on na przykład w 

pojęciu przymierza i ofiary, z którymi łączono i jakimi określano Eucharystię. To przymierze (beri-

th) rozumiane było na sposób starotestamentalny. Nie był to więc partnerski związek równych sobie 

stron (jak to było w religiach pogańskich). W tym wypadku natomiast przymierze oznaczało nieza-

leżną od nikogo ani niczego wolę Boga, dzielącego się z ludźmi swoją miłością, łaską, sprawiedli-

wością i prawdą. Owo przymierze zostało przypieczętowane i utwierdzone we Krwi Chrystusa – 

Krwi Przymierza. Tutaj również widoczny jest związek z tradycją żydowską, której istotnym ele-

mentem było składanie ofiar Bogu (a szczególnie ofiarę z baranka w Święto Paschy). Również wiele 

używanych zwrotów, takich jak: spożywać paschę, owoc winnego krzewu, wziął kielich i odmówiw-

szy dziękczynienie, aż przyjdzie królestwo Boże itp., ma swoje semickie pochodzenie. Takie pocho-

dzenie ma również zwyczaj czytania tekstów Pisma Świętego, recytacja lub śpiew Psalmów, treść 

niektórych modlitw i błogosławieństw oraz słowo Amen kończące modlitwy. 

2. Środowisko greckie 

Już w czasach Chrystusa i Apostołów rozpoczął się proces zakorzeniania się chrześcijań-

stwa w świecie helleńskim. Fakt ten zarówno legitymował i uprawomocniał przechodzenie Dobrej 

nowiny od Żydów do Greków, jak i strzegł ją przed zafałszowaniem. W liturgii i nauce o Euchary-

stii wpływy greckie uwidaczniają się również w używanych pojęciach jak i w ich rozumieniu. Dla 

przykładu: W języku hebrajskim zarówno mięso jak i ciało ludzkie, pokrewieństwo, człowieka jako 

istotę stworzoną i przemijalną – określane są jednym terminem: basar. Nowy Testament natomiast 

używa dwóch słów greckich: sarx – które w odniesieniu do człowieka podkreśla jego ziemskość, 

cielesność, doczesność i przemijalność; oraz „soma” – które wskazuje bardziej na osobowy charak-

ter człowieka. Autorzy biblijni mówiąc o Ciele eucharystycznym używali słowa soma, mówiąc zaś o 

Wcieleniu Chrystusa stosowali określenie sarx. Podobnie hebrajskie berit – przymierze, ma w języ-

ku greckim dwa odpowiedniki: diatheke i syntheke. Użycie tego pierwszego w odniesieniu do Eu-

charystii jako Nowego Przymierza świadczy o tym, że nie pojmowano go jako kontraktu partner-

skiego, ale jako dar i wyraz miłości Boga do ludzi. 

Głównymi ośrodkami myśli helleńskiej były: Aleksandria (Klemens Aleksandryjski, Ory-

genes, Atanazy, Cyryl Aleksandryjski) – gdzie do wyjaśniania obecności Ciała i Krwi Chrystusa 

pod postaciami chleba i wina stosowano filozofię platońską, a w tym co stanowi zewnętrzną formę 

Eucharystii poszukiwano sensu duchowego i rzeczywistości duchowej. Antiochia (Efrem Syryjczyk, 

Jan Chryzostom, Teodor z Mopsvestii) – mniej shellenizowana, bardziej skłaniająca się ku filozofii 

Arystotelesa niż Platona; nauka o Eucharystii cechuje się spojrzeniem „oddolnym”, kładącym na-

cisk na prawdziwość Ciała Chrystusa, realizm śmierci na krzyżu i moc zbawczą Jego Krwi. 

3. Środowisko rzymskie 

Palestyna za czasów Jezusa była częścią Imperium Rzymskiego, a Żydzi żyjący w diaspo-

rze mieli również swoje skupiska również w Rzymie i innych miastach cesarstwa. Wprawdzie we 

wschodniej części imperium dominowała kultura helleńska to jednak wpływy łacińskie były rów-

nież widoczne. Świadczy o tym chociażby trójjęzyczny napis na krzyżu Jezusa. Kulturę łacińską 

można więc uznać za trzecią obok semickiej i helleńskiej, która miała znaczący wpływ na rozwój 

liturgii i nauki o Eucharystii. Głównymi ośrodkami łacińskiego chrześcijaństwa poza stolicą były: 

Mediolan, północna Afryka, Półwysep Iberyjski i Galia. O Eucharystii na tych terenach dowiaduje-

my się z pism m.in. Tertuliana, Cypriana z Kartaginy, Ambrożego z Mediolanu, Augustyna z 

Hippony i Fulgencjusza z Ruspe. Ich nauka, jak również powstający rzymski ryt celebracji euchary-

stycznej są co do istoty tożsame z wielkimi tradycjami liturgicznymi powstałymi na Wschodzie. 

Łacińska nauka o Eucharystii rozwinęła te wątki, które na Wschodzie budziły mniejsze za-

interesowanie. Wypracowano na przykład ideę Eucharystii jako sakramentu, opowiedziano się za 

mocą przemieniającą chleb w Ciało i wino w Krew ustanawiających Eucharystię słów Chrystusa, 

podkreślono rolę kapłana jako alter Christus w Eucharystii. Wejście zaś barbarzyńców do Kościoła 

na Zachodzie w V w. przyczyniło się do rozumienia Eucharystii jako ofiary. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

1. Zachęcamy do modlitwy w ramach trwającego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan pod 

hasłem Życzliwymi bądźmy. Dziś centralne nabożeństwo ekumeniczne pod przewodnictwem Metro-

polity Krakowskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w Sanktuarium św. Jana Pawła II w 

Łagiewnikach.  

 U nas po Mszy św. o godzinie 10.30 i o 12.00 jasełka przygotowane przez dzieci ze Szkoły 

Podstawowej nr 153 pod kierunkiem p. Karoliny Tabor w kościele dolnym. Zapraszamy do udziału 

we wspólnym kolędowaniu.  

 

 2. We wtorek wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, w piątek wspomnimy  

św. Franciszka Salezego, biskupa i doktora Kościoła, w sobotę święto Nawrócenia św. Pawła Apo-

stoła.  

 

 3. W najbliższą niedzielę o godzinie 16.00 kolędownie PanaMa Chóru w kościele górnym, 

o 18.00 opłatek dla Róż Różańcowych, Rodziny Radia Maryja i Honorowej Straży Najświętszego 

Serca Pana Jezusa w Bożym Młynie. Zapraszamy.  

 

 4. Przypominamy, że biblioteka parafialna otwarta jest w każdą niedzielę od godziny 11.30 

do 12.00. Zapraszamy do korzystania ze zgromadzonego księgozbioru. Dbający o czystość w kom-

pleksie parafialnym dziękują za poprawę dbałości o nią ze strony wszystkich użytkujących. Wszy-

scy ufamy, że uda się ją stale utrzymywać.   

 

 5. Po remoncie na zlecenie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w 

Krakowie oddano do użytku salę katechez narzeczeńskich. Korzystanie z sali reguluje umowa naj-

mu zawarta 17 stycznia br. pomiędzy parafią i Fundacją Towarzyszenia Rodzinie reprezentowaną 

przez ks. Pawła Gałuszkę, dyrektora Wydziału Duszpasterstwa Rodzin i jednocześnie prezesa za-

rządu fundacji. Parafia partycypowała w kosztach remontu w wysokości 1/5 wydatków, o czym 

wcześniej informowaliśmy.  Po reorganizacji katechez dla narzeczonych zajęcia prowadzą ks. Ro-

bert Piwowarczyk i zespół świeckich doradców życia rodzinnego desygnowanych przez WDR. 

Narzeczonych zapraszamy do udziału w katechezach informując jednocześnie, że zapisów dokonu-

jemy w siedzibie Wydziału Duszpasterstwa Rodzin przy ul. Franciszkańskiej 3.  

 Dziękujemy p. Edwardowi Śliwińskiemu ze współpracownikiem za towarzyszenie pracom 

remontowym z ramienia parafii.  

 

 6. Zapraszamy studentów na Mszę św. w intencji o dobrą sesję w środę, 22 stycznia o 

godzinie 20.00 w kościele dolnym.  

 

 7. Ks. Kacper odwiedzi chorych w swoim rejonie 8 lutego br. od godziny 9.30.  

 

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy zmarłego Adama Litwiniuka. Wieczny odpoczynek 

racz Mu dać Panie...  


