INTENCJE MSZALNE od 9 marca do 15 marca 2020
Poniedziałek, 9 marca – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKI RZYMIANKI,
ZAKONNICY
7.00
1) + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
2) + Wanda Cyganik – int. od Wiesława z Żoną;
3) + Jadwiga Kowalska – int. od rodziny Pazdanów i Kaletów ze Skrzydlnej
7.30
+ Teresa Kralka
18.30 + Szymon Gądek w 13. rocz. śm.
Wtorek, 10 marca
7.00
+ Zbigniew w 16. rocz. śm.
7.30
+ Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
18.30 ++ Helena i Michał; Rozalia i Władysław Włodarczyk
Środa, 11 marca
7.00
+ Zbigniew Pawłowski – int. od Marii Kapuścieńskiej
7.30
1) + Zygmunt Rudowski w 22. rocz. śm.; 2) + Urszula Pieklik w 2. rocz. śm.
18.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
Czwartek, 12 marca
7.00
1) O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Grzegorza Wichra w dniu imienin;
2) + Wiesława (ona) Wiśniewska w 8. rocz. śm.; ++ Genowefa, Bogusław, Czesław
7.30
+ Wanda w 10. rocz. śm.
18.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
Piątek, 13 marca
7.00
1) Dziękczynna w rocz. urodzin Pawła o bł Boże, opiekę MB i wstawiennictwo św.
Patrona;
2) + Wanda Cyganik – int. od Urbańców;
3) + Jadwiga Kowalska – int. od Marii Hanula z Nowego Sącza
7.30
+ Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
18.30 + Genowefa Kowalczyk – int. od Róży VIII., której była Członkinią
Sobota, 14 marca
7.00
1) + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska;
2) W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30
1) + Stanisław Wodeczyk w 19. rocz. śm.; 2) + Elżbieta Stypuła
18.30 Dziękczynna w intencji 85. rocz. urodzin Józefy (ona) o bł. Boże, opiekę MB i dary
DŚ
III. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 15 marca
7.30
++ Zofia w 1. rocz. śm. i Jana poległego na wojnie
9.00
+ Leszek Zabdyr – int. od Żony z rodziną
10.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska
12.00 + Krystyna Kolanowska
13.15 Za Parafian
17.00 + Danuta Świst – int. od chrześnicy Haliny z rodziną
18.30 ++ Violetta Prus w 3. ocz. śm. i ++ Zm. z rodziny
20.00 + Adam Szczypczyk w 19. rocz. śm.
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EWANGELIA NA II. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
/Mt 17, 1-9/
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził
ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im
Mojżesz i Eliasz, rozmawiający z Nim.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli
chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden
dla Eliasza».
Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego
słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie
się!». Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».
REFLEKSJA
Przemienienie Chrystusa w obecności wybranych uczniów utwierdzało
ich w przekonaniu, że mają do czynienia z prawdziwym Bogiem. Taką
wymowę ma pojawienie się Jezusa w światłości, w otoczeniu Mojżesza i
Eliasza, o których Biblia mówi, że jako jedyni z ludzi oglądali Boga, a ich
śmierć okryta jest tajemnicą. Oglądanie Boskiej chwały Jezusa dokonuje się na
górze – w oderwaniu od świata – i jest umocnieniem dla uczniów na godzinę
próby wiary.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU

1. Dziś w kościele w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami organizowany przez Dzieło Pomocy Misjonarzom Ad gentes pod
hasłem Eucharystia i Misje. Przed kościołem możliwość nabycia miodu.
Modlimy się za kobiety, by wnosiły w świat ludzkich powiązań i zależności harmonię i poezję czułości, miłowania i piękna.

CO BIBLISTA I LITURGISTA MAJĄ DO POWIEDZENIA O
EUCHARYSTII? – INTERNETOWE WIELKOPOSTNE
„REKOLEKCJE NA DWA GŁOSY”
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Co biblista i liturgista mają do powiedzenia o Eucharystii? Odpowiedzi
na to pytanie będziemy szukać wraz z ks. dr. Wojciechem Węgrzyniakiem oraz
ks. dr. Krzysztofem Porosło w czasie internetowych wielkopostnych Rekolekcji
na Dwa Głosy, na które zapraszamy.
Rozpoczętemu w grudniu roku liturgicznemu towarzyszy hasło: Wielka
tajemnica wiary. To właśnie nad tą wielką tajemnicą, jaką jest Eucharystia,
chcemy pochylić się także w czasie wielkopostnych rekolekcji. Czy rozumiemy
misterium, w którym uczestniczymy? Czy świadomie wykonujemy gesty, które
prowadzą nas przez Mszę Świętą? Jak tłumaczy je Pismo Święte, a jaka odpowiedź wypływa z tradycji liturgicznej?
Przez cały Wielki Post, w każdy poniedziałek, środę i piątek o godz.
6.15, będziemy poznawać, tłumaczyć i rozważać kolejne elementy Eucharystii
z perspektywy biblisty i liturgisty, aby choć trochę zbliżyć się do tajemnicy, w
której uczestniczymy.
Każdemu odcinkowi towarzyszyć będzie także challenge, czyli zadanie,
które pozwoli każdemu z nas podjąć próbę realizacji treści rekolekcji w praktyce, aby w ten sposób nie tylko słuchać, ale przede wszystkim działać i wykorzystać Wielki Post, jako szansę na przemienienie samego siebie.
Zapraszamy na kanał YouTube Archidiecezji Krakowskiej.
Nastawmy budziki i wspólnie zgłębiajmy tajemnicę, która jest na wyciągnięcie ręki!

2. Gorzkie Żale dziś o 17.45. Drogi krzyżowe w piątek o 17.00, 18.00 i
19.30. Jutrznia w dni powszednie o 6.40, w czwartek o 8.00. Maraton modlitewny Totus Tuus z okazją do spowiedzi w dni powszednie za wyjątkiem piątku o 18.00. W każdy dzień Wielkiego Postu spowiadamy również podczas
każdej Mszy św.
3. W najbliższą niedzielę rozpoczyna się po raz 24. akcja Pola Nadziei
wspierająca Hospicjum św. Łazarza przy ul. Fatimskiej w naszym mieście. To
krakowska oaza wsparcia duchowego, psychicznego i medycznego dla terminalnie chorych. Nasi Parafianie, wolontariusze tego hospicjum i wspomagający
ich członkowie Katolickiej Odnowy w Duchu św. Manus Domini zbiorą doroczną składkę na potrzeby hospicjum w ramach wiosennej akcji Pola Nadziei.
Do skarbony przy Wspólnocie zbieramy ofiary na dekorację Grobu Bożego i za baranki Caritas (nie mniej niż 6 PLN).
4. Kończymy zapisy na parafialną pielgrzymkę na Litwę we wrześniu
br. Szczegóły na stronie internetowej i w zakrystii. Do tej pory w naszej parafii
zapisało się 16 osób. Po 22. marca zlecimy zapisy na pielgrzymkę Organizatorowi, którym jest Tarnowskie Biuro Pielgrzymkowe.
Parafia św. Antoniego organizuje pielgrzymkę lotniczą do Lourdes.
Szczegóły w tamtejszej kancelarii parafialnej.
5. W najbliższą niedzielę Kamil Radzimowski zagra podczas Mszy św.
na duduku ormiańskim, instrumencie sprzed 3 tys. lat. Będzie możliwość nabycia płyty CD z utworami artysty.
6. W Bożym Młynie kolejne spotkanie biblijne z cyklu Kulturowe tło
Biblii z p. dr Anną Wajdą pod tytułem Święta żydowskie w piątek o 19.15.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Genowefę Kowalczyk.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

