
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 27 kwietnia do  3 maja 2020 

Poniedziałek, 27 kwietnia 
7.00 1) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza; 2) + Edward Więcek; 3) + Janusz Maciasz-

kiewicz – int. od G. Plata 
7.30 + Tadeusz Bukowski 

18.30 ++ Aniela i Jan Borowiczowie 

Wtorek, 28 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚŚ. PIOTRA CHANELA, PREZBITERA I 

MĘCZENNIKA I LUDWIKA MARII GIRGNIONA DE MONTFORT, PREZBITERA 

ORAZ BŁ. HANNY CHRZANOWSKIEJ 
7.00 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Koleżanek z Wydziały Geofizyki Kraków 

7.30 O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza 

18.30  + Stanisław Malota 

Środa, 29 kwietnia – ŚWIĘTO ŚW. KATARZYNY ZE SIENY, DZIEWICY I DOKTO-

RA KOŚCIOŁA, PATRONKI EUROPY 
7.00 O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza 

7.30 1) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Rady Pedagogicznej i Pracowników SP w Zawadzie; 2) O 

powrót do zdrowia, bł. Boże i opiekę MB dla Jana oraz o potrzebne łaski dla Rodziny 
18.30 ++ Piotr, Maria Bieda oraz ich ++ Zm. Dzieci  

Czwartek, 30 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA 
7.00 1) O bł. Boże, dary DŚ, o pomyślność w czasie egzaminów maturalnych dla Sebastiana i Piotra; 

2) + Bronisława Więcek 

7.30 O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza 

18.30  + Feliksa (ona) w 1. rocz. śm. 

Piątek, 1 maja – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA, RZEMIEŚLNIKA 
7.00 1) ++ Zm. Wypominanych w wypominkach; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Dzieci i 

Rodziców SP w Zawadzie  
9.00 + Henryk w 20. rocz. śm. 

17.00 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 2 maja – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI, GŁÓWNEJ PATRON-

KI POLSKI 
7.00 1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Koleża-
nek Celiny, Jadwigi i Bożeny 

7.30 1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży III.; 

2) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Tomka w 5. rocz. urodzin 

18.30 + Helena Dyduła w 24. rocz. śm. 

IV. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 3 maja – 229. ROCZNICA UCHWALENIA USTA-

WY RZĄDOWEJ 
7.30 O bł. Boże, opiekę MB Królowej Polski dla Członkiń Róży VII. i o ++ radość wieczną dla 

Zmarłych z Róży 

9.00 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska  
10.30 ++ Bożena i ++ Zm. z Rodziny 

12.00 W intencji Ojczyzny 

13.15 Za Parafian 

17.00 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Moniki Róg i bł. Boże dla Rodziny 
18.30  O bł. Boże i zdrowie dla Zofii i Stanisława 

20.00 ++ Jerzy Baran w 8. rocz. śm i ++ Zm. z Rodziny 
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EWANGELIA NA III. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ /Łk 24,13-35/ 

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej 

Emaus, oddalonej sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, 

co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z 

nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż to 

za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?». Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, imieniem 

Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w Jerozolimie, który 

nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?». Odpowiedzieli Mu: «To, 

co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem potężnym w czynie i słowie wobec 

Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my 

spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci 

dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u gro-

bu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy za-

pewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety 

opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na to On rzekł do nich: «O nierozumni, jak nieskore są 

wasze serca do wierzenia we wszystko, co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego 

cierpieć, aby wejść do swej chwały?». I zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, 

wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do 

której zdążali, a On okazywał, jakoby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z 

nami, gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. 

Gdy zajął z nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał 

im. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między sobą: 

«Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam wyjaśniał?». W tej 

samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych Jedenastu, a z nimi 

innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi». Oni 

również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy łamaniu chleba. 

REFLEKSJA 

Chrystus nie chce nam się objawiać w jakichś specjalnych, zarezerwowanych na te 

chwile czynnościach. Nie potrzebuje wyjątkowej oprawy, po prostu dołącza do nas, gdy idzie-

my, jemy, stajemy przed ludźmi. Uczniowie, którzy szli do Emaus w zakurzonych sandałach i 

ze zwieszonymi głowami, nie stworzyli przecież wyjątkowej oprawy do adoracyjnego spotka-

nia. A jednak dołączył do nich, zagadnął, dał się zaprosić do stołu. Czy w naszej codzienności 

nie rezerwujemy dla Niego tylko tych chwil odświętnych, w świątyni? Musimy być czujni, aby 

nie przegapić Chrystusa, który zechce dołączyć do nas w tramwaju albo w drodze do pracy. 

Jeśli zacznie pałać nam serce, to możemy nawet być pewni Jego towarzystwa. 



KAMIEŃ ,,PIERWSZEGO”. GNIEW 

A MIŁOSIERDZIE BOGA. 

MALARSKIE WIZJE GNIEWU 

INSPIROWANE BIBLIĄ 

 

 Kontrastujący z Bożym gniewem motyw miłosierdzia Boga był podejmowany 

o wiele częściej w malarstwie różnych epok. Widzimy tu Miłosiernego Samarytanina, 

Ojca z przypowieści o Synu marnotrawnym, jak w obrazie Pompeo Batoniego, który 

podkreśla ojcowską troskę i przebaczenie – syn w ramionach ojca i niejako pod płasz-

czem opieki. Motyw syna marnotrawnego to jeden z najczęściej występujących ewan-

gelicznych motywów w malarstwie co stanowi świadectwo o ogromnej roli i wadze 

miłosierdzia Bożego. Miłosierdzie jako przymiot Boga to domena Psalmów, które 

wielokrotnie kontrastują dobroć i miłosierdzie Boga ze złem ludzkim z najbardziej 

znanym wersetem z Ps 145: Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pe-

łen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie Jego jest nad wszystkimi Jego 

dziełami. Nowy Testament w osobie Jezusa jest kwintesencją Bożego Miłosierdzia. 

Szczytowym wyrazem nowo testamentalnej refleksji nad ogromem tego Bożego miło-

sierdzia jest tekst z Listu do Efezjan, którego pierwsze słowa stały się tytułem ency-

kliki Jana Pawła II Dives in misericordia: A Bóg, będąc bogaty w miłosierdzie, przez 

wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas, umarłych na skutek występków, razem 

z Chrystusem przywrócił do życia.  

 O miłosierdziu zwłaszcza w Krakowie powiedziano tak wiele, że trudno było-

by chociaż wymienić wszystkie aspekty z nim związane. Temat gniewu i tego Boskie-

go i ludzkiego, a zwłaszcza miłosierdzia malarze podejmowali jako ważny obszar swej 

twórczości. Nie był to temat na marginesie, nie były to wątki poboczne. Miały prze-

cież być przestrogą, do czego prowadzi braterska, sąsiedzka zawiść, złość i gniew, te 

traktujące o miłosierdziu miały pokrzepiać, że chociaż człowiek został stworzony na 

podobieństwo Boga, to Bóg zawsze jest sprawiedliwy w swym gniewie i miłosierny w 

swoich wyrokach. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 

 1. W świetle przepisów regulujących nasze zachowanie w stanie pandemii 

korzystamy z możliwości udziału w liturgii w naszym kościele 80 osób w czasie każ-

dej Mszy św. Dotyczy to również różańca o ustanie epidemii o 20.30 w dni powsze-

dnie. Można w nim uczestniczyć wszedłszy przez wejście pod przewiązką jak do tej 

pory. W kościele dbamy o odległość 2 m. pomiędzy zgromadzonymi. Przychodzimy 

na liturgię w maskach.  

 Korzystamy też z dyspensy od udziału osobistego w świątyni we Mszy św. 

niedzielnej. Dbamy o modlitwę osobistą i rodzinną lub o korzystanie z transmisji in-

ternetowej Mszy św. i modlitw. Z naszego kościoła transmitujemy w niedziele Mszę 

św. o 12.00, w dni powszednie Msze św. o 18.30 i różaniec o ustanie epidemii o 

20.30.   

 2. W środę święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i doktora Kościoła i pa-

tronki Europy oraz rozpoczęcie nowenny przed uroczystością św. Stanisława, biskupa 

i męczennika. W piątek wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika. Arcybiskup Metropoli-

ta Krakowski udzielił na ten dzień dyspensy od wstrzemięźliwości od pokarmów mię-

snych. W sobotę liturgiczny obchód uroczystości NMP Królowej Polski. Msze św. w 

naszym kościele wyjątkowo jak w każdy dzień powszedni.  

 3. W czwartek rozpoczęcie nabożeństw majowych, które codziennie będziemy 

odprawiać o godzinie 18.00. W czasie nabożeństw pomodlimy się też za przyczyną 

św. Jana Pawła II i przypomnimy sobie treść jego prywatnych wspomnień Dar i ta-

jemnica wydanych w 1996 r. w 50. rocznicę święceń kapłańskich.  

 4.  W czwartek poprzedzający pierwszy piątek maja adoracja całodzienna 

Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 17.40 w kościele dolnym. Majówka o 18.00, 

Msza św. o 18.30, po niej godzina święta z adoracją animowaną przez Odnowę w 

Duchu Świętym Manus Domini do godziny 20.00.  Wszystko w kościele górnym.  

 W pierwszy piątek maja Msze św. o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Okazja do spo-

wiedzi św. od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.30 i po południu od 16.00 do 19.00. Adoracja 

IHS animowana przez HSNSPJ po Mszy św. wieczornej do godziny 20.30.  

 W sobotę Msze św. w naszym kościele mimo liturgicznej uroczystości MB 

Królowej Polski Msze św. wyjątkowo jak w każdy dzień powszedni. Od 9.30 zaopa-

trzymy chorych po uprzednim kontakcie z każdym z nich. Dodatkowe osoby pragnące 

przystąpić do spowiedzi św. i przyjąć komunię św. w domu prosimy zgłaszać w zakry-

stii.  

 Zmianę tajemnic różańcowych dokonujemy na poziomie róży lub modlimy sie 

używając tajemnicy, którą otrzymaliśmy przed wybuchem pandemii. W najbliższą 

niedzielę opublikujemy majowy biuletyn różańcowy.  

 5. Kancelaria parafialna urzęduje o zwykłej porze. Sprawy pogrzebowe i nie 

cierpiące zwłoki załatwiamy osobiście, inne telefonicznie. Poradnia życia rodzinnego, 

poradnia Pomoc bliźniemu i katechezy narzeczeńskie zawieszone do odwołania.  

 Od najbliższego poniedziałku powrócimy do wydawania gorącego posiłku na 

wynos dla potrzebujących i bezdomnych w Bożym Młynie od 13.30 do 14.00.  

 6. Rezerwację sal na spotkania pierwszokomunijne na maj tego roku z pewno-

scią należy odwołać. Nie jesteśmy jeszcze w stanie podać terminu przełożonego 

bierzmowania i pierwszej spowiedzi i komunii św. W stosownym czasie podejmiemy 

takie decyzje przy udziale rodziców dzieci i młodzieży na wcześniej zapowiedzianym 

spotkaniu.  

 7. W kwietniu obok bieżących płatności dokonaliśmy opłat za przycinanie tui i 

za biały montaż akcesoriów, w tym mebli w remontowanej salce dla młodzieży  w 

łącznej kwocie 15 140 PLN. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, którzy elektro-

nicznie, w kopertach na tacę i do skarbon wspierają funkcjonowanie parafii.  

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Tadeusza Kozerę W Jego intencji i 

w intencji wszystkich ofiar pandemii pomódlmy się wspólnie: Wieczny odpoczynek 

racz Im dać Panie... 


