
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 2 marca do 8 marca 2020 

Poniedziałek, 2 marca  
7.00 1) O bł. Boże i potrzebne łaski dla członków Róży Męskiej i ich Rodzin oraz o wieczne 
zbawienie dla ++ Zmarłych z Róży imienia św. Kazimierza, królewicza 

2) + Katarzyna Skórnicka w 45. rocz. śm; 
3) + Wanda Cyganik – int. od Iwony Fundament z Rodziną 

7.30 ++ Piotr, Marianna, Wiktoria, Irena, Katarzyna Tynor; Jan, Barbara Jędrszczyk; Leokadia 

Barska  
18.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 

Wtorek, 3 marca  
7.00 + Marcin 

7.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 
18.30  Dziękczynna w 47. rocz. ślubu Renaty i Mariana z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski 

Środa, 4 marca – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA, PATRONA 

ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ  

7.00 + Maciej Jakubek w 1. rocz. śm.  
7.30 1) + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Wanda Cyganik – int. od 

Lucyny Cyganik 
18.30 W intencji Radio Maryja i wszystkie dzieła, za Ojczyznę, Ojca Świętego i powołania 

Czwartek, 5 marca  
7.00 1) ++ Józefa (ona) i Bolesław Rybarscy;  

2) + Wanda Cyganik – int. od Marii Tomczyk 

7.30 + Maria Waśniowska 
18.30  + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 

Piątek, 6 marca  
7.00 1) ++ Za Zmarłych wypominanych w wypominkach;  

2) + Wanda Cyganik – int. od Anety i Grzegorza Szostków 
9.00 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 

17.00 ++ Władysław i Honorata Rerak oraz ++ Zdzisław i Janina Piszak 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 7 marca – WSPOMNIENIE, ŚŚ. PERPETUY I FELICYTY, MĘCZENNIC 
7.00 1) + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska;  

2) + Wanda Cyganik – int. od rodzeństwa Jadwigi i Jurka 

7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od IV. 
Róży Różańcowej;  

18.30 1) + Eugenia w 6. rocz. śm.; 2) + Danuta Degórska-Czubek – int od Chóru Amicus 

II. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 8 marca  
7.30 ++ Rozalia, Eugeniusz, Andrzej w rocz. śm. 
9.00 ++ Jerzy, Rodzice z obu stron: Chmielek i Sklorz 

10.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 

12.00 + Kazimierz Mrówka 
13.15 Za Parafian 

17.00 + Kazimierz Sagan   
18.30  O bł. Boże i zdrowie dla Katarzyny, Uli i Filipa 

20.00 + Jan Nakoneczny – int. od rodziny Nakonecznych 
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EWANGELIA NA I. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

 /Mt 4, 1-11/ 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A 

gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. 

    Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bo-

żym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». 

    Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje czło-

wiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”». 

    Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie na-

rożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisa-

ne jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię 

będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». 

    Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał 

na próbę Pana, Boga swego”». 

    Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 

wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to 

wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 

    Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: 

„Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć bę-

dziesz”».  

Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu. 

REFLEKSJA 

Ewangeliczny opis kuszenia Chrystusa może być dla wielu z nas 

zaskoczeniem. Bo przecież Bóg nie podlega kuszeniu. Przekonujemy się 

jednak o tym, że Syn Boży stał się prawdziwym człowiekiem i tak jak każdy z 

nas musiał się zmagać z szatańskimi pokusami. Swoją postawą zaświadczył, że 

człowiek może nie ulec pokusie, jeśli nie pozwoli zasiać w swoim sercu 

wątpliwości w Bożą obecność.  



LITURGIA – PIĘKNO I ZAKORZENIENIE – 

SPRAWOWANIE 

CZĘSTOTLIWOŚĆ 
 W tekstach przekazanych nam przez Ewangelistów nie 

ma słów Chrystusa, które określałyby częstotliwość sprawowa-

nia Eucharystii. Dzieje Apostolskie, opisując życie pierwszych chrześcijan su-

gerują (Dz 2,42; Dz 20,7-12), że była ona odprawiana co tydzień. Justyn w 

połowie II w. podaje (Apologia I 67,3-7), że Eucharystia i niedziela były ze 

sobą nierozłącznie związane. Poza tym odprawiano Msze okazjonalnie – przy 

grobach podczas pogrzebów, pogrzebów okazji rocznicy śmierci itp. Cyprian z 

Kartaginy wspomina o codziennej Mszy dla uwięzionych (In Ephesios 57,3). 

Z biegiem czasu również sobota stawała się dniem sprawowania Eucha-

rystii. Stało się to powszechną praktyką (poza Rzymem i Aleksandrią) w IV w. 

Natomiast w Afryce dniami odprawiania Mszy były również środa i piątek. 

Wspomina o tym już Tertulian (De oratione 9), a więc zaczęto to praktykować 

najpóźniej za jego czasów. 

Po edykcie mediolańskim do Mszy wspólnotowych i okazjonalnych do-

szły również te sprawowane w zakonach (jednocześnie zabroniono – na syno-

dach w Laodycei 360-390 i Kartaginie 390 – odprawiania Mszy w domach 

prywatnych). 

Częstotliwość sprawowania Eucharystii była różna w poszczególnych 

regionach. Pod koniec IV w. była odprawiana codziennie w Mediolanie, Akwi-

lei, Hiszpanii i Afryce Północnej, a w V w. również w Aleksandrii. W pozosta-

łych regionach praktyka codziennego celebrowania Eucharystii upowszechnia-

ła się stopniowo i niekiedy bardzo długo – bo aż do XVIII w. Przekonanie zaś, 

że dobry kapłan sprawuje Eucharystię codziennie utarło się dopiero w XIX w. 

 

PORA 

Pierwsi chrześcijanie najprawdopodobniej sprawowali Eucharystię w 

połączeniu z agapą, którą – jako główny posiłek – spożywano wieczorem. Na 

taką praktykę wskazywałyby fragmenty z Pisma Świętego (J 20,19; Dz 

20,1nn), pism Tertuliana (De fuga 14; Ad uxorem 2,4) oraz Municjusza Feliksa 

(Octavius 8,4 – 9,4). Była to tak zwana liturgia wigilijna, poprzedzona czuwa-

niem. 

Z biegiem czasu, na skutek powiązania Mszy niedzielnej już nie ze 

śmiercią Chrystusa, lecz z Jego zmartwychwstaniem, zaczęto sprawować Eu-

charystię w godzinach rannych. Praktyka liturgii wigilijnej pozostała jedynie w 

przypadku Wigilii Paschalnej, Pięćdziesiątnicy, Bożego Narodzenia i niedziel 

związanych z dniami kwartalnymi. Jedynie w wyjątkowych wypadkach (np. 
braku wolności religijnej) zezwalano na odprawianie Mszy wieczornej. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

 

 1. Od ubiegłej niedzieli do uroczystości Trójcy Przenajświętszej (do 7 czerwca) trwa 

okres spowiedzi i komunii św. wielkanocnej w naszej archidiecezji. Dziś po każdej Mszy św. 

możemy jeszcze skorzystać z posypania głów popiołem. O 17.45 Gorzkie Żale z kazaniem 

pasyjnym.  

 2. W piątki Wielkiego Postu Drogi Krzyżowe dla dzieci o 17.00, dla dorosłych o 

18.00 i dla młodzieży o 19.30. W dni powszednie Wielkiego Postu rozpoczynamy liturgię 

wspólnie odmówioną jutrznią o godzinie 6.40. W czwartki jutrznia na rozpoczęcie całodziennej 

adoracji IHS o 8.00. Przypominamy, że brewiarze wielkopostne wykorzystujemy do modlitwy 

jedynie w kościele.  

 Gorzkie Żale i Drogę Krzyżową w piątki o 18.00 transmitujemy dla chorych. 

3. W pierwszym tygodniu marca Msze św., nabożeństwa, adoracje i okazja do 

spowiedzi św. jak w każdym pierwszym tygodniu miesiąca, w tym nabożeństwo w pierwszy 

czwartek o 18.00 do św. Jana Kantego. W najbliższą niedzielę odwiedziny chorych z IHS od 

godziny 9.30, w niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. Wtedy 

również w Kościele w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami 

organizowany przez Dzieło Pomocy Misjonarzom Ad gentes. W tym roku pod hasłem 

Eucharystia i Misje.  

  4. Zapraszamy na Mszę św. celebrowaną przez biskupa Zdzisława Błaszczyka w naj-

bliższą środę, 4 marca o 18.00 w kościele stacyjnym św. Szczepana. 

 5. Od dziś rozprowadzamy baranki wielkanocne Caritas w cenie nie mniejszej niż 6 

PLN. Ofiary za baranki składamy do skarbony na stoliku przy wejściu głównym. Wesprą one 

cele charytatywne w diecezji, a w wypadku nadwyżki również utrzymanie jadłodajni św. Jana 

Kantego w parafii, z której korzysta w tym momencie 18 osób, w tym 5 osób potrzebujących z 

naszego osiedla. Za świece wigilijne Caritas zyskaliśmy w ten sposób kwotę 1540,86 PLN.  

 6. W zakrystii trwają zapisy na parafialną pielgrzymkę na Litwę, na wakacyjny spływ 

kajakowy Piławą i przez najbliższe dwa tygodnie na beatyfikację Sługi Bożego Prymasa Stefa-

na Wyszyńskiego 7 czerwca br. Z plakatów i ulotek przeczytamy o spływie studenckim Kruty-

nią i o procencie od podatku dla krakowskiej Caritas. Zachęcamy do nabywania prasy katolic-

kiej, w tym najnowszego, darmowego ChiTu.  

 W najbliższą niedzielę zaznajomieni z parafią pszczelarze rozprowadzą wyroby 

pszczelarskie.  

 7. Po zakończeniu działalności łączników od roku nie organizujemy zbiórek pienięż-

nych w domach i mieszkaniach wiernych na żaden cel. Chętnie natomiast przyjmiemy ofiarę na 

sprzątanie naszej świątyni złożoną w opisanej kopercie na tacę przy okazji pierwszej niedzieli 

marca lub kwietnia. Opłata roczna za sprzątanie kościołów i salek utrzymuje się na poziomie 

30 tys. PLN. Dziękujemy dzieciom, które aniołkowi przy szopce sypnęły 1972,73 PLN, co 

oznacza, że uzbierały opłatę za postać jednego z trzech królów z transportem do parafii. 

 Dziękujemy wszystkim wiernym za zainteresowanie potrzebami materialnymi kościo-

ła. 

 8. W Bożym Młynie w piątek, 6 marca o 19.15 konferencja ks. Krzysztofa Porosło Jak 

dzisiaj wierzyć w świętość Koscioła połączona z promocją jego najnowszej książki.  

 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Marię Majkę i śp .Macieja Paschmę. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

 


