INTENCJE MSZALNE od 1 czerwca do 7 czerwca 2020
Poniedziałek, 1 czerwca – ŚWIĘTO NMP MATKI, KOŚCIOŁA
7.00
1) ++ Maria Wojtenowicz; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Danuty i Stanisława Antonik
9.00
++ Alicja, Józef i Bogusław (on)
17.00 + Halina
18.30 O bł. Boże dla Weroniki i Joachima
Wtorek, 2 czerwca – WSPOMNIENIE MĘCZENNIKÓW ŚŚ. MARCELINA I PIOTRA
7.00
O dobrą spowiedź, dobre życie i dobrą śmierć dla Janusza
7.30
+ Maria Majka – int. od sąsiadów
18.30 + Paweł Jarosz
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Środa, 3 czerwca – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW KAROLA LWANGI I
TOWARZYSZY
7.00
O bł. Boże, opiekę MB i wstawiennictwo św. Rity dla Rity w dniu urodzin
7.30
1) + Leszek Zabdyr – int. od Żony z rodziną; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Katarzyny i Witolda Maciaszkiewicz
18.30 W intencji Radia Maryja
Czwartek, 4 czerwca – ŚWIĘTO JEZUSA CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO I
WIECZNEGO KAPŁANA
7.00
1) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Marii i Jana Maciaszkiewicz; 2) Dziękczynna za
otrzymane łaski z prośbą o opiekę MB dla całej Rodziny
7.30
O dobrą spowiedź, dobre życie i dobrą śmierć dla Janusza
18.30 O bł. Boże i opiekę MB dla Marii Koczwary
Piątek, 5 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNIKA
ORAZ BŁ. MAŁGORZATY ŁUCJI SZEWCZYK, DZIEWICY

7.00
9.00
17.00
18.30

1) Za ++ Zm. wypominanych wypominkach; 2) W intencji Panu Bogu wiadomej
Mieczysław Sosin w 3. rocz. śm. i ++ Zm. Rodzice
O bł. Boże dla Janusza z okazji urodzin
Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ

Sobota, 6 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. NORBERTA, BISKUPA
7.00
1) ++ Maria i Władysław; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od rodziny z Rzeszowa
7.30
Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi z zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży VI.
18.30 ++ Maria i Zbigniew Turyna
X. NIEDZIELA ZWYKŁA, UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTESZEJ TRÓJCY, 7 czerwca
7.30
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Członkiń Róży III. oraz o pokój wieczny
dla ++ Zm. z Róży
9.00
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Danuty i Adama w 40. rocz. ślubu
10.30 O bł. Boże dla Ani i Marka, dla Gosi i Michasia
12.00 ++ Aleksander, Helena oraz Julian Dobrowolscy
13.15 Za Parafian
17.00 ++ Marianna, Eugenia, Hipolit, Grzegorz
18.30 ++Zofia i Marian Kowalscy i ++ Zm. z rodziny
20.00 + Irena Borowicka

EWANGELIA NA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA
DUCHA ŚWIĘTEGO /J 20, 19-23/
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali
uczniowie, choć drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie,
ujrzawszy Pana.
A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są
im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane».
REFLEKSJA
Każdy z nas widział zamarzniętą szybę. Pokryta cienką warstwą
lodu nie przepuszcza światła. Obraz widziany przez taką szybę jest
rozmazany i zniekształcony. Ale wystarczy chuchnąć, a ciepłe powietrze z naszych ust zmienia wszystko. Tchnienie Chrystusa na Apostołów, było jak rozmrożenie ich serc i umysłów, jak usunięcie paraliżu i
niemocy. Tchnął na nich i mogli przez Niego, z Nim i w Nim wszystko….

GENEZA PROCESJI Z WAWELU NA SKAŁKĘ KU CZCI
ŚW. STANISŁAWA ZE SZCZEPANOWA,
BISKUPA I MĘCZĘNNIKA,GŁÓWNEGO PATRONA
POLSKI I ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ, CZ. IV

W fundamenty, jak głosi treść aktu erekcyjnego, wmurowano
kamienie węgielne: z Watykanu, zroszonego krwią św. Jana Pawła II; z Gniezna, gdzie
znajduje się grób męczennika św. Wojciecha; ze Skałki, gdzie polała się krew św. Stanisława i z Teb w Egipcie, gdzie w samotności na kontemplacji Boga żył św. Paweł I Pustelnik, patriarcha paulinów.
Obraz Trójcy Świętej ujęty jest w kształcie mensy ołtarzowej, ambonki i stolika
na relikwiarze świętych i błogosławionych polskiej ziemi, jakie są niesione w procesji z
Wawelu na Skałkę. Podstawa kolumny trzech sakramentów jest trójkątna. Odniesienia
trynitarne wyrażono również w analogii trzech tysiącleci, trzech sakramentów i trzech
świętych postaci (centralnie usytuowanych).
Siedem filarów – wzniesionych z litych bloków kamiennych i wyznaczających
tylną ścianę ołtarza – nawiązuje do idei otwartej, ogarniającej świat kolumnady G. L. Berniniego na watykańskim placu św. Piotra. Na filarach umieszczono posągi świętych i błogosławionych, wykonane z brązu patynowanego. Trzy centralne filary z różowego kamienia, swoim kolorem kierują uwagę na męczeństwo umieszczonych na nich postaci: św.
Stanisława biskupa i męczennika (w środku) oraz św. Wojciecha – misjonarza i męczennika (z lewej) i św. Jana Pawła II, który przelał krew podczas zamachu 13 maja 1981 r. (po
stronie prawej). Cztery kolejne rzeźby, mające za tło słupy wapienne w kolorze kości słoniowej, przedstawiają św. Jadwigę, Króla Polski, św. siostrę Faustynę, św. Jana Kantego i
o. Augustyna Koreckiego. Podczas gdy postacie centralne, to główni patronowie Polski i
duchowi opiekunowie trzech kolejnych tysiącleci pielgrzymki wiary Narodu Polskiego,
pozostali święci zostali wybrani ze względu na swoje związki z Krakowem i zakonem
paulinów.
Majowe procesje ku czci św. Stanisława, patrona Polski, połączone z uroczystą
Mszą Świętą na Skałce, tak dawniej jak i dziś posiadają zarówno charakter święta kościelnego jak i patriotyczno-narodowego. Odbija się w tym świętowaniu związek dziedzictwa
chrześcijańskiej wiary z dziedzictwem ojczystym.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

1. Dziś pierwszy dzień Zielonych Świąt. Zakończenie nabożeństw majowych z
procesją o godzinie 18.00. Jutro Święto NMP Matki Kościoła, drugi dzień Zielonych
Świąt. Msze św. w naszym kościele o godzinie 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30.
Jutro rozpoczynamy odprawianie nabożeństw czerwcowych połączonych z Maratonem modlitewnym Totus Tuus. Codziennie o godzinie 18.00.
2. W środę wspomnienie świętych męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. W
czwartek święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana. W najbliższą nie-

dzielę uroczystość Najświętszej Trójcy. W naszej archidiecezji zakończenie okresu spowiedzi i komunii św. wielkanocnej. W parafii św. Antoniego w Bronowicach odpust z
sumą o godzinie 12.00.
3. Arcybiskup Metropolita Krakowski dekretem z dnia 28 maja br. odwołał dyspensę od osobistego udziału we Mszy św. niedzielnej w kościele. Treść dekretu publikujemy na stronie internetowej parafii i w gablotach. Aktualnie dyspensą są jeszcze objęci
wedle uznania seniorzy 65+, chorzy z objawami chorobowymi i ci którzy odczuwając
zagrożenie epidemią nie podejmują innych form aktywności poza domem (zakupy, wizyty
w urzędach, rekreacja) Wszystkich innych wierzących zapraszamy do udziału we Mszy
św. w kościele w niedziele, święta i dni powszednie. Prosimy w świątyni zachować stosowny około 2-metrowy dystans i zakrywać nos i usta.
Więcej szczegółów nt. funkcjonowania parafii na mocy aktualnych postanowień
rządowych i kościelnych na stronie internetowej i w gablotach. W internecie zwracamy
również uwagę narzeczonych na wejście w życie od 1 czerwca br. dekretu KEP o przeprowadzaniu rozmów kanoniczno-duszpasterskich.
4. Zakończyliśmy wspólne odmawianie i transmitowanie różańca o 20.30 oraz
transmitowanie wieczornych nabożeństw i Mszy św. Prosimy o odmawianie różańca w
rodzinach bądź indywidualnie. Proboszcz dziękuje księżom, realizatorom transmisji z
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini i modlącym się z nami w kościele,
pełniącym posługę liturgiczną, oraz adresatom wspólnego przedsięwzięcia, czyli modlącym się przed ekranami mediów za udział w swoistej, 2,5 miesięcznej ewangelizacji multimedialnej w stanie pandemii.
5. W bieżącym tygodniu liturgię dalej sprawujemy w kościele górnym, adorację
IHS w czwartek do 17.45 w dolnym. W pierwszy czwartek czerwca po wieczornej Mszy
św. godzina święta animowana przez Manus Domini do godziny 20.00. W pierwszy piątek
spowiadamy od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.30 i od 16.00 do 19.00. Po Mszy św. wieczornej w piątek adoracja animowana przez HS NSPJ do godziny 20.30. W tym tygodniu zaopatrzymy chorych w mieszkaniach po uprzednim telefonicznym upewnieniu, że życzą
sobie tego. Ks. Jarosław odwiedzi swoich chorych w piątek od godziny 9.00. Ks. Zbigniew, ks. Kacper i ks Wojciech o zwykłej porze, czyli w sobotę od godziny 9.30. Msze
św. wynagradzające NSPJ w piątek o 18.30 i NS NMP w sobotę o 7.30. W najbliższą niedzielę powracamy do organizacji zmian tajemnic różańcowych po Mszy św. o godzinie
7.30. Zapraszamy róże do kościoła dolnego.
6. Potrzebującym i bezdomnym można przekazywać informację, że mogą od poniedziałku zjeść ciepły posiłek w sali jadłodajni w godzinach od 13.30 do 14.00, a odzież
używaną pobrać w piwniczce ZCh w czwartek od 17.30 do 19.30 przez okno po wcześniejszym uzyskaniu pozwolenia w kancelarii parafialnej.
7. Wiemy, że wszystkim jest finansowo trudniej, zatem zamrażamy składki w
pierwszą niedzielę miesiąca na cele inwestycyjne. do sierpnia br. włącznie. Jednocześnie
pragniemy poinformować, że za ciepło w minionym sezonie grzewczym zapłacilismy 40
687,11 PLN i za abonament ciepłowniczy w tym czasie 24022,36 PLN czyli łącznie 64
709,47 PLN. Bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom składającym ofiary na tacę, w
kopertach i w formie przelewów bankowych.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Stefanię Gazdę i śp. Cecylię Spytek.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

