
INTENCJE MSZALNE od 11 maja do  17 maja 2020  

Poniedziałek, 11 maja   

  7.00 1) + Jan Filipowicz w 7. rocz. śm.; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Ryszarda 

Maciaszkiewicza z Rodziną; 3) ++ Jan, Antonina, Leon Cader; + Eugenia Baranek, + Tadeusz 

Wszołek, ++ Józef i Janina Dróżeńscy  
  7.30  ++ Maria i Kazimierz Kędzierscy i Rodzice  
18.30  + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska   

Wtorek, 12 maja 

  7.00  + Teresa Stanisz w 4. rocz. śm.  
  7.30  O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza  
18.30   + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska  

Środa, 13 maja 

  7.00  + s. Zofia  
  7.30 1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) + + Janusz Maciaszkiewicz – int. od  
Ryszarda Maciaszkiewicza z Rodziną  
18.30  + Ewa Gołda    

Czwartek, 14 maja – Święto Św. Macieja, Apostoła  

 7.00  1) ++ Zofia i Mirosław; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Róży VII.  
 7.30  + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska  
18.30   Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jakuba w 2. rocz. urodzin  

Piątek, 15 maja 
 7.00  1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla  
Janusza; 3) ++ Zofia i Tadeusz Łachwa  
 7.30 1)+ Zofia Macias-Ciura: 2) Zofia Walinowicz 

18.30  ++ Rodzice  i Teściowie  

Sobota, 16 maja – Święto św. Andrzeja Boboli, Prezbitera  

Męczennika, Głównego Patrona Polski 

7.00 1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska, 2) ++ Siostry Misjonarki Szkoły  
7.30 1) Dziękczynna o zdrowie i bł. Boże dla Zofii z okazji imienin; 2) + Józef Piórko w 43. r. śm.  
18.30 INTENCJE NOWENNOWE DO MBM: 1) + Ewa Morys w 15. rocz. śm.; 2) ++ Jakub i 

Zdzisław Garusińscy; 3) + Maria; 4) + Henryka (ona) Najder; 5) + Maria Fiutowska   

VI. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 17 maja   

7.30  + Zofia Bębenek  
9.00  + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska   
10.30 W intencji Rodzin dzieci I. komunijnych i rocznicowych o rozwój i pobożność eucharystyczną   
12.00  + Aleksander Krukowski w 1. rocz. śm.  
13.15  Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, zdrowie, opiekę MB dla Zofii Hodana w 80. rocz. 

urodzin  
17.00  ++ Anna i Zenon Zagórscy  
18.30  ++ Ewa i Zofia    
20.00  Za Parafian  
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EWANGELIA NA V. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ   /J 14, 

1-12/   

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. 

Wierzycie w Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań 

wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować 

wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i 

zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja jestem. Znacie drogę, 

dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, dokąd 

idziesz. Jak więc możemy znać drogę?». Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem 

drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze 

Mnie. Gdybyście Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go 

znacie i zobaczyliście». Rzekł do Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to 

nam wystarczy». Odpowiedział mu Jezus: «Filipie, tak długo jestem z wami, a 

jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc 

mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, a Ojciec 

we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, 

który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w 

Ojcu, a Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie ‒ wierzcie przynajmniej ze względu na 

same dzieła! Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, 

będzie także dokonywał tych dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od 

tych uczyni, bo  

Ja idę do Ojca»  

REFLEKSJA  

Szczerość rozmów Jezusa z apostołami zachwyca. Dziś, po wielu 

wiekach badań i rozważań teologicznych, może nam się wydawać, że pytania 

Tomasza czy Filipa były po prostu naiwne. Jednak to nie w formie i treści jest 

moc tych pytań, ale w ich szczerości i uczciwości. Apostołowie tak dobrze 

  

  
  
  
  
  



znali Jezusa, że mogli Go pytać o wszystko. Gdy nie rozumieli – znów pytali. 

To jedyna droga, prawda i życie dla nas – On, który zna odpowiedź, na każde 

pytanie, które rodzi się w naszym umyśle i wypływa serca.  

 

GENEZA PROCESJI Z WAWELU NA   

SKAŁKĘ KU CZCI   

ŚW. STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA,   

BISKUPA I MĘCZĘNNIKA,  

GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI I   

ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ, CZ. I  

  

Święty Stanisław ze Szczepanowa, patron Polski, wśród innych form kultu, 

odbiera również cześć poprzez organizowane corocznie, w maju, gromadzące rzesze 

wiernych w czasię procesji, z Wawelu na Skałkę, od jego grobu do miejsca 

męczeństwa.  
Warto przypomnieć sobie kilka istotnych wydarzeń, które wiążą się z genezą 

majowych procesji. Męczeństwo Stanisława ze Szczepanowa miało miejsce na Skałce 

11 kwietnia 1079 r. Kanonizacja Męczennika ze Skałki odbyła się 8 września 1253 r. 

w Asyżu. Dokonana została przez papieża Innocentego IV, który w bulli wydanej z tej 

okazji polecił obchodzić święto św. Stanisława w dniu 8 maja. 8 maja 1254 r. odbyły 

się w Krakowie wspaniałe uroczystości pokanonizacyjne, z udziałem licznie 

przybyłych członków dynastii piastowskiej z poszczególnych dzielnic podzielonego 

państwa polskiego.  
Mimo iż Długoszowy opis krakowskiej uroczystości kanonizacyjnej nie 

dostarcza dowodu, czy uczestnicy tej ceremonii podążyli wówczas na Skałkę, niemniej 

każdorazowa procesja majowa odprawiana ku czci świętego patrona, była i jest 

nawiązaniem do uroczystości kanonizacyjnych z 1254 r. Z czasem ustaliła się praktyka 

corocznych procesji w czasie oktawy święta św. Stanisława, a dokładnie w ósmym 

dniu oktawy. W pozostałe dni oktawy procesjonalnie nawiedzali Skałkę, pielgrzymi 

związani z kościołami zakonnymi Bernardynów, Kanoników Regularnych, 

Augustianów, Franciszkanów, Dominikanów, Karmelitów z Piasku.  
Jeśli chodzi o przebieg procesji, to był on następujący: po odprawieniu Mszy 

św. w katedrze na Wawelu i odśpiewaniu przepisanych śpiewów, uczestnicy 

uroczystości podążali na Skałkę, śpiewając w drodze stosownie na tę okazję dobrane 

pieśni. Po dojściu do kościoła skałecznego, ponownie wykonywano przepisane śpiewy 

oraz, jeśli liturgii przewodniczył biskup udzielał on uroczystego błogosławieństwa. W 

drodze powrotnej wstępowano do kościoła św. Katarzyny i św. Jadwigi Śląskiej. 

Procesja kończyła się stosownymi śpiewami i modlitwą, ponownie w katedrze na 

Wawelu. Z okazji 800-lecia śmierci św. Stanisława decyzją Kapituły Krakowskiej 

przeniesiono procesję majową 1879 r., na niedzielę, w oktawie świętego Patrona. 

Ostatecznie Kapituła Krakowska w 1881 r. przeniosła na stałe celebrowanie procesji, z 

dnia oktawy, na niedzielę w oktawie św. Stanisława. cdn.  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V. NIEDZIELĘ 

WIELKANOCNĄ 

1. W miejsce dorocznej procesji z Wawelu na Skałkę, która w normalnych 

warunkach odbyłaby się dzisiaj, Metropolita Krakowski arcybiskup Marek 

Jędraszewski odprawi w środę 13, maja o godz. 19.00 transmitowaną Mszę św, 

oddając cześć relikwiom Świętego Stanisława BM i zanosząc przed Boży majestat 

intencje wiernych całej Archidiecezji.   

  

2. W czwartek święto św. Macieja, Apostoła. W  sobotę święto św. Andrzeja 

Boboli, prezbitera i męczennika, głównego Patrona Polski. W naszym kościele w 

sobotę wieczorem Msza św. w intencjach nowennowych i nabożeństwo w ramach 

comiesięcznej nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia.   

  

3. Wszelkie obostrzenia sanitarno-epidemiczne jak i udogodnienia w postaci 

transmisji telewizyjnych dla korzystających z dyspensy od udziału osobistego w 

liturgii obowiązujące od 20 kwietnia są dalej utrzymane w mocy. Mimo wszystko w 

naszej parafii oferta Mszy św., okazji do spowiedzi św., nabożeństw majowych, 

adoracji i urzędowania kancelarii możliwa jest w pełnym wymiarze. Dziękujemy 

wiernym za dostosowanie się do wymogów chroniących nasze życie i zachęcamy do 

udziału osobistego w liturgii w granicach wyznaczonych przez obostrzenia.   

  

4. Papieska Rada ds. Dialogu Międzyreligijnego w imieniu Ojca Świętego 

Franciszka skierowała do Episkopatów całego świata prośbę, by czwartek,  14 maja 

2020 roku uczynić dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji 

powstrzymania epidemii koronawirusa. W te duchowe praktyki włączą się także – 

według własnej wiary i tradycji – przedstawiciele innych religii. Metropolita 

Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski zachęca wszystkich - duchownych i 

świeckich do podjęcia modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji ustania epidemii.  

 

5. Prosimy o punktualne przybywanie na Eucharystię. Teraz szczególnie 

powinniśmy o to dbać, kiedy jesteśmy zobowiązani kontrolować ilość uczestniczących 

w liturgii, a zawsze ze względu na cześć dla Najświętszego Sakramentu. 

    

  


