
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 4 maja do  10 maja 2020 

Poniedziałek, 4 maja WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA 
7.00 1) ++ Władysław Jędrzejczyk w 1. rocz. śm. – int. od Żony i Synów z Rodzinami oraz 

++ Anna i Józef Urbańscy; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od rodziny Wieszczków i Ignic-

kich;       3) + Franciszek Bukowski 

7.30 + Teresa Kralka 

18.30 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska  

Wtorek, 5 maja – WSPOMNIENIE ŚW. STANISŁAWA KAZIMERCZYKA, 

PREZBITERA 
7.00 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska 

7.30 + Ewa Skałka w rocz. śm. 

18.30  Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Zofii w 85. rocz. urodzin 

Środa, 6 maja – ŚWIĘTO ŚŚ. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 
7.00 O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza 

7.30 1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Zofia Markowska – int. od Bo-

żeny z Rodziną 

18.30 W intencji Radio Maryja  

Czwartek, 7 maja  
7.00 1) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od 

rodziny Wieszczków i Ignickich 

7.30 O zdrowie i bł. Boże dla Gabrieli i Krzysztofa z okazji urodzin 

18.30  + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska 

Piątek, 8 maja – WSPOMNIENIE ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘ-

CZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI I ARCHIDIECEZJI KARKOW-

SKIEJ 
7.00 1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od 

kuzynki Elżbiety Wanic z Rodziną; 3) Dziękczynna za obronę pracy Mateusza 

7.30 ++ Anna i Ludwik Szostak i ++ Zm. z Rodziny 

18.30 ++ Zofia i Stanisław Gustab 

Sobota, 9 maja  
7.00 1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Stanisław Tomczyk 

7.30 1) + Genowefa Kowalczyk – int. od córki Barbary; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. 

od kuzynki Elżbiety Wanic z Rodziną 

18.30 + Jerzy w 4. rocz. śm. 

V. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 10 maja  
7.30 + Aleksander  

9.00 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska  

10.30 W intencji Dzieci i ich Rodzin, które przeżywają rocznicę Komunii Świętej   

12.00 O potrzebne łaski i opiekę MB dla Zofii i Anny Turoń oraz o bł. Boże dla Rodziny 

13.15 + Stanisław Nowakowski i ++ Zm. rodzice: Zofia i Stanisław 

17.00 ++ Stanisław, Ludwik, Seweryn, Jerzy, Wiktoria 

18.30 + Krystyna Kądziela-Tasak   

20.00 Za Parafian 
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EWANGELIA NA IV. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ  

/J 10,1-10/ - NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA 

Jezus powiedział: 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni 

przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto 

jednak wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a 

owce słuchają jego głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A 

kiedy wszystkie wyprowadzi, staje na ich czele, a owce postępują za nim, po-

nieważ głos jego znają. Natomiast za obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od 

niego, bo nie znają głosu obcych». 

Tę przypowieść opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, 

co im mówił. 

Powtórnie więc powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, po-

wiadam wam: Ja jestem bramą owiec. Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są 

złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich owce. Ja jestem bramą. Jeżeli 

ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i wyjdzie, i znajdzie paszę. 

Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po 

to, aby owce miały życie i miały je w obfitości». 
 

REFLEKSJA 

Pasterz zna swoje owce po imieniu, a one znają jego głos i za nim idą. 

Tak w skrócie można określić relacje Pasterza i owiec. Ważne jest wzajemne 

poznanie. Jezus zna nas do głębi, każdy jest dla Niego kimś jedynym, niepo-

wtarzalnym, mającym swoje imię. Ale co z naszym poznaniem? Czy wystar-

czająco znamy Jego głos, czy nie pomylimy go z innym głosem – przecież tak 

wiele ich wokół nas rozbrzmiewa. Liturgia daje nam szansę poznania głosu 

Dobrego Pasterza. Dzięki temu będziemy mogli za Nim iść. 



LITURGIA – PIĘKNO I ZAKORZENIENIE – SPRAWOWANIE 

UCZESTNICTWO 
Święty Paweł pisze do pierwszych wyznawców Chrystusa: Kielich błogosła-

wieństwa, który błogosławimy, czyż nie jest uczestnictwem (koinonia) we Krwi Chrystu-
sa? Chleb, który łamiemy, czyż nie jest udziałem (koinonia) w Ciele Chrystusa? (1 Kor 

10,16). Właśnie to słowo: koinonia („udział”, „uczestnictwo”) jest jednym z najbardziej 

charakterystycznych w chrześcijaństwie. Tak jak starotestamentalna chaburot była ucztą, spożywaniem 

baranka w gronie zaprzyjaźnionych, tak koinonia jest posiłkiem, ucztą przyjaciół Chrystusa – nowotesta-
mentalną chaburot. 

Uczestnictwo, udział w jakiejś rzeczy oznacza także mieć udział, cząstkę, dać część i otrzymać 

swój udział. Synonimem słowa koinonia jest inne słowo greckie metachein oznaczające „brać udział”, 

„być współuczestnikiem”: - uczestniczyć w jednym chlebie (por. 1 Kor 10,  17); - być uczestnikiem stołu 
Pana (por. 1 Kor 10, 21). 

Jest to również uczestnictwo w słowie Ewangelii, która nie jest tylko zwykłą informacją o pew-

nych wydarzeniach, ale żywym Słowem. Wyznawcy Chrystusa natomiast wezwani są do współdziałania 
w szerzeniu Ewangelii: koinonia eis to euaggelion (Flp 1, 5).  Ta wspólnota, współuczestnictwo z Chry-

stusem najpełniej objawia się i realizuje w przyjmowaniu Komunii podczas Eucharystii. 

Dla pierwszych chrześcijan udział w Eucharystii był równoznaczny z przyjęciem Komunii Św. 

Co więcej – komunikowanie było nawet częstsze niż odprawianie Mszy, ponieważ noszono Komunię do 
domów prywatnych i do więzień. Z biegiem czasu jednak coraz większa liczba uczestniczących w Eucha-

rystii do Komunii nie przystępowała. Proces ten rozpoczął się jeszcze przed okresem konstantyńskim i 

trwał jeszcze bardzo długo. Co było tego powodem? Przyczyn było kilka: 1. Zmniejszająca się gorliwość 

chrześcijan. Ludzie zaczęli wstępować w szeregi chrześcijan ze względów oportunistycznych, zwłaszcza 
po Edykcie Mediolańskim – tak więc ich nawrócenie (o ile w ogóle było) było bardzo powierzchowne. 2. 

Broniąc bóstwa Chrystusa, które zakwestionował Ariusz, przerysowano akcenty i pozostawiono w pew-

nym cieniu Jego człowieczeństwo, a co za tym idzie również Jego pośrednictwo, znaczenie Ofiary i Ciała 

eucharystycznego. 3. Stawiano bardzo wysokie wymagania odnośnie przygotowani się do Komunii Św. 
Dla przykładu synod w Coventry (1237 r.) nakazuje, aby przed przystąpieniem do Stołu Pańskiego pościć 

przez pół tygodnia. 4. Żądano wysokiego stopnia doskonałości i czystości wzorowanej niekiedy na staro-

testamentalnej czystości legalnej. W pewnym okresie na przykład, aby powstrzymywać się od współżycia 

małżeńskiego przez kilka dni przed Komunią, lub też od obmywania ciała nieboszczyka. 
I chociaż przepisy te szybko przerodziły się w rady jedynie, to jednak pozostały w świadomości 

wiernych i wpływały na praktykę rzadkiego przyjmowania Eucharystii. 

Nie pomogły w tej sytuacji (a być może wręcz utrwaliły błędne myślenie) uchwały takie jak chociażby: - 

synodu w Adge w Galii (506 r.), nakazującego przyjmować Komunię trzy razy do roku – w Narodzenie 

Pańskie, Wielkanoc i Zesłanie Ducha Świętego; - Soboru Laterańskiego IV (1215 r.), nakazującego przy-

stępowanie do Komunii raz do roku. 

Kryzys związany z częstotliwością przystępowania do Stołu Pańskiego dotyczył nie tylko wier-

nych, ale również zakonników. Na przykład benedyktyni z Cluny, czy cystersi przez długi czas przyjmo-
wali Komunię jedynie w niedziele, a i to tylko kapłani – bracia natomiast cztery razy do roku. Podobnie 

działo się w klasztorach żeńskich. 

Poza przyjęciem Komunii, wierni powinni uczestniczyć w Eucharystii również w inny sposób. 

Uczestnictwo to wyrażało się w prostych, krótkich odpowiedziach (aklamacjach) na wezwania i modlitwy 
celebransa, a niekiedy również po czytaniach (Almary z Metzu twierdził, że jeśli ktoś nie rozumie czytań, 

powinien przynajmniej odpowiedzieć Gloria tibi Domine – De eccl. Officiis III, 18) Oprócz tego uczest-

nicy liturgii winni byli włączać się w takie teksty hymniczne jak: Sanctus, Benedictus i Agnus Dei. Swoje 

wewnętrzne przeżywanie Eucharystii uczestnicy wyrażali również poprzez: a) wykonywane działania: - 
udział w procesji przygotowania darów; - przekazywaniu znaku pokoju; - udział w procesji komunijnej. 

b) gesty i przyjmowane postawy: - stojąca (nie było ławek w kościele, wierni otaczali ołtarz); - wzniesie-

nie rąk; - pochylenie głowy; - głęboki pokłon (który stopniowo przekształcił się w postawę klęczącą, 

przyjmowaną początkowo jedynie w wyjątkowe dni o charakterze pokutnym) 
Biorąc pod uwagę fakt, iż od pewnego momentu zarówno wykształcenie religijne, jak i brak 

znajomości języka łacińskiego stanowiły barierę w rozumieniu liturgii, zalecano, aby wierni przynajmniej 

uważnie śledzili jej przebieg. Poszczególne zaś jej elementy wyjaśniano alegoryczno – symbolicznie jako 

etapy Męki Pańskiej. 

Na zakończenie warto jeszcze wspomnieć o tym, że w pewnym okresie wyłączano z udziału we 

Mszy katechumenów (czyli przygotowujących się do chrztu) oraz tych, na których nałożono karę eksko-

muniki. Pewną ciekawostką może być również fakt, iż – jak podaje dokument syryjski z II wieku Testa-

mentum Domini – surowo traktowani byli ci, którzy spóźniali się na Mszę. Zamykano przed nimi drzwi i 
nie otwierano, nie zważając na ich pukanie – modlono się natomiast, by Bóg dał im więcej miłości i 

gorliwości. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 

 

 1. Dziś niedziela Dobrego Pasterza, 57. Światowy Dzień Modlitw o Powołania i rozpoczęcie 

kwartalnych dni modlitw w tej intencji. Z racji pierwszej niedzieli maja adoracja Najświętszego Sakra-

mentu. Prosimy o modlitwę w intencji kleryków z naszej parafii: diakona Arkadiusza, kleryka Maćka i 

brata zakonnego, profesa czasowego Konrada oraz o nowe, gorliwe powołania z parafii.  
 Młodych rozważających możliwość wejścia na drogę powołania kapłańskiego, czy zakonnego 

zapraszamy na rozmowę z duszpasterzem.  

 W Polsce 229. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  

 2. W poniedziałek święto św. Floriana męczennika, patrona naszego miasta. We wtorek wspo-
mnimy św. Stanisława Kazimierczyka, prezbitera, patrona nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Prosimy 

o modlitwę za jego wstawiennictwem w intencji pp. Pawła Jezioro i Wojciecha Kurzyńskiego, oraz p. 

Ryszarda Wyżgi oczekującego na błogosławieństwo szafarza.  

 W środę święto świętych Apostołów Filipa i Jakuba. W piątek uroczystość św. Stanisława, 
Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski i archidiecezji krakowskiej. Z racji uroczystości nie 

obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  

 3. Wszystkie Msze św. w niedziele i dni powszednie odprawiamy według stałego harmonogra-
mu przyjmując na Mszę św. 80 osób. Uczestniczących w liturgii prosimy o zajmowanie miejsc oznaczo-

nych cytatami z Księgi Przysłów, o stosowanie maski i o przyjmowanie komunii św. procesyjnie. Przyj-

mujący Komunię św. na rękę podchodzą w pierwszej kolejności.  

 W maju nabożeństwa ku czci Matki Bożej w naszym kościele codziennie o godzinie 18.00, a 
różaniec o ustanie epidemii w dni powszednie o 20.30  

 W bieżącym tygodniu transmitujemy dla korzystających z dyspensy od udziału osobistego we 

Mszy św. niedzielnej sumę niedzielną o godzinie 12.00, oraz w dni powszednie nabożeństwo majowe o 

18.00 i Mszę św. wieczorną o 18.30 jak też różaniec o 20.30.  
 4. W środę, 7 maja w Wadowicach, w bazylice Ofiarowania NMP ukonstytuują się trybunały i 

odbędzie się pierwsza uroczysta sesja w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych Służebnicy Bożej 

Emilii Wojtyły z d. Kaczorowskiej oraz Sługi Bożego Karola Wojtyły - seniora, rodziców św. Jana Pawła 

II. Postulatorem procesów kanonizacyjnych Karola i Emilii Wojtyłów jest ks. Sławomir Oder, który był 
także postulatorem procesu beatyfikacyjnego i kanonizacyjnego Jana Pawła II.  

  Prosimy o modlitwę w intencji pomyślnego przebiegu procesów i o łaski za wstawiennictwem 

Sług Bożych Karola i Emilii Wojtyłów. 

 5. W miejsce planowanej Mszy św. pierwszokomunijnej, w niedzielę 17 maja o godzinie 10.00 
odprawimy Mszę św. w intencji rodzin dzieci I-komunijnych i rocznicowych o rozwój wiary i pobożności 

eucharystycznej ofiarowaną od duszpasterzy.  

 6. Obserwujemy zwiększone zainteresowanie wiernych parafii przyjęciem gorącego posiłku 

przygotowywanego w Jadłodajni św. Jana Kantego. Na dzisiaj z posiłków korzysta 8 potrzebujących 
parafian i 6 bezdomnych. Posiłki wydajemy w każdy dzień powszedni od 13.30 do 14.00. Wystarczy 

zgłosić dzień wcześniej chęć przyjęcia takiego posiłku i wskazać osobę która będzie przynosić posiłek do 

mieszkania potrzebującego. Prosimy o zainteresowanie takimi potrzebami w ramach pomocy dobrosą-

siedzkiej.  
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krzysztofa Boronia. W Jego intencji i w intencji 

wszystkich ofiar pandemii pomódlmy się wspólnie: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


