INTENCJE MSZALNE od 8 lutego do 14 lutego 2021
Poniedziałek, 8 lutego – WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA EMILIANIEGO,
ZAKONNIKA ORAZ ŚW. JÓZEFINY BAKHITY, DZIEWICY
7.00
1) + Edward Zygmunt; 2) + Maria Piekarczyk; 3) + Bronisława Sieradzan – int. od
Córki z rodziną
7.30
++ Stanisław, Maria i Józef
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
Wtorek, 9 lutego
7.00
+ Stanisław Chowaniec-Bulcyk
7.30
+ Zbigniew Kasperczyk
18.30 ++ Maria i Władysław Steczowicz
Środa, 10 lutego – WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY
7.00
+ Stanisław Chowaniec-Bulcyk
7.30
O zdrowie i bł. Boże dla Aleksandra w 8. rocz. ur.
18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, w 25. rocz. ślubu Anny i Macieja, z prośbą o bł.
Boże i opiekę MB dla ich Rodziny
Czwartek, 11 lutego – WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES
7.00
1) + Janusz Maciaszkiewicz w 1. rocz. śm.; 2) + Danuta Wącław – int. od Koleżanek
7.30
REZERWACJA
18.30 ++ Jadwiga (w 20. rocz. śm.) i Romuald Mireccy
Piątek, 12 lutego
7.00
1) + Danuta Wącław – int. od Heleny König;
2) + Domicela Dudzik – int od Pracowników kuchni św. brata Alberta i Koła Dużych
Rodzin z Wadowic; 3) + Jan Gawlik w 4. rocz. śm.
7.30
+ Stanisław Chowaniec-Bulcyk
18.30 + Weronika Jaśkowiec
Sobota, 13 lutego
7.00
1) + Stanisław Chowaniec-Bulcyk;
2) + Danuta Wącław – int. od Marii Barnaś z Rodziną
7.30
1) ++ Kazimierz, Stefania, Elżbieta i ++ Zm. Rodzice Kędzierscy;
2) + Jerzy Kulczycki w rocz. śm.
18.30 + Maria Łapińska
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EWANGELIA NA V. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mk 1, 29-39/
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu
Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im.
Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu
dotkniętych rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały.
Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za nim Szymon z towarzyszami, a gdy
Go znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich:
«Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać,
bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i
wyrzucając złe duchy.

NIEDZIELA, 14 lutego – ŚWIĘTO ŚŚ. CYRYLA, MNICHA I METODEGO,
BISKUPA, PATRONÓW EUROPY

7.30
++ Stanisław Mrozek; ++ Stefania i Aleksander Gembal
9.00
++ Janina i Anicent
10.30 ++ Walenty i Julia (w 28. rocz. śm.) Dyda
12.00 O bł. Boże i opiekę MB dla Dominika w rocz. ur.
13.15 + Mieczysław Bobek w 8. rocz. śm.
17.00 Dziękczynno-błagalna o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii Koczwary z
okazji 80. rocz. ur.
18.30 ++ Teresa i Wiktoria w dniu urodzin
20.00 Za Parafian

REFLEKSJA
Początki publicznej działalności Pana Jezusa. Uzdrowienie teściowej
św. Piotra, która od razu była gotowa usługiwać swemu Dobroczyńcy. Uzdrowienie wielu chorych, uwolnienie licznych opętanych. Samotna modlitwa
przed świtem. Unikanie rozgłosu, by nie budzić politycznych oczekiwań. Troska, by dotrzeć do wielu. Módlmy się, by duszpasterstwo dzisiejszego Kościoła
docierało do wielu ludzi. By świadectwo wierzących przemawiało i pociągało.

ŚWIĘCENIA BISKUPIE KS. ROBERTA
CHRZĄSZCZA
Otwórzcie drzwi Chrystusowi – to zawołanie nowego
biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej. Ks. Robert
Chrząszcz, który 15 lat spędził na misjach w Brazylii, otrzymał
sakrę biskupią w sobotę 6 lutego.
Święcenia nowego biskupa pomocniczego archidiecezji krakowskiej – ze względu na
obostrzenia związane z pandemią – odbyły się w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie.
Konsekratorem był abp Marek Jędraszewski, a współkonsekratorami kard. Stanisław Dziwisz i
nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio. Na uroczystość przybył z Brazylii bp
Zdzisław Błaszczyk.
Bp Chrząszcz wybrał na swoje biskupie zawołanie papieża Polaka Otwórzcie drzwi
Chrystusowi. Jak wyjaśnia, pozytywną odpowiedź na propozycję papieża Franciszka dał 22
października, we wspomnienie liturgiczne św. Jana Pawła II. – Dzień wcześniej pojechałem do
sanktuarium maryjnego w Aparecidzie, by na modlitwie rozważyć nowe zadania. W modlitwie
brewiarzowej czytałem homilię Jana Pawła II z dnia, gdy obejmował Stolicę św. Piotra. Tam
wybrzmiewają te słowa, które zawsze mnie dotykały – podkreślił.
W herbie bp. Chrząszcza umieszczony jest Chrystus z Corcovado. Z Jego Serca wychodzą promienie miłosierdzia. W ten sposób łączy się Kraków z Rio de Janeiro, gdzie kapłan
spędził 15 lat na misjach. – Herb dopełnia się z zawołaniem. Jezus czeka, aż otworzymy przed
Nim nasze serca. Mam nadzieję, że moja skromna misja biskupa będzie wypełnianiem tego
przesłania, otwieraniem dla Niego ludzkich serc – mówił Biskup.
W herbie umieszczona jest też gwiazda symbolizująca Matkę Bożą, która wychowała
go do kapłaństwa, a także lilia św. Józefa. – Mamy Rok św. Józefa, ja sam pochodzę z parafii
pod jego wezwaniem, mój ojciec był stolarzem, więc nawet tradycje rodzinne powodują, że ten
święty jest mi bardzo bliski. Utożsamiam się z nim, bo on więcej działał niż mówił, był człowiekiem zawierzenia, zawsze gotowym, by zostawić swoje osobiste sprawy i plany, by realizować
to, co Pan Bóg mu wskazał. Odnajduję się w jego historii, widzę w niej sporo analogii z własnym życiem – dodał.
- Na misjach w Brazylii przeżyłem 15 lat, służyłem tam jako proboszcz, wcześniej byłem wikarym w Polsce, doświadczyłem więc życia parafialnego, relacji z ludźmi, budowy kościoła, ale też kwestii administracyjnych. Mam jednak świadomość, że wiele się w tym czasie
zmieniło, a poza tym misja biskupa jest zupełnie inna. Chciałbym najpierw wejść w rytm życia
archidiecezji, by móc z pełną odpowiedzialnością podjąć i sprawować powierzone mi zadania.
Będę się starał jak najlepiej wypełniać to, o co zostanę poproszony – deklarował Biskup.
Z powodu pandemii w uroczystościach nie mogli uczestniczyć przyjaciele nowego biskupa z Brazylii, jednak zaplanowana była transmisja internetowa, dzięki której możliwy był
ich duchowy udział w tym wydarzeniu. Kiedy skończą się obostrzenia, bp Chrząszcz poleci do
Brazylii, by odprawić wśród nich prymicyjne Msze Święte.
SYLWETKA BISKUPA ROBERTA CHRZĄSZCZA
Ks. Robert Józef Chrząszcz pochodzi z Kalwarii Zebrzydowskiej. Urodził się 7 października 1969 r. w Wadowicach. W latach 1988-1994 odbył formację w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej, jednocześnie studiując na Papieskiej Akademii
Teologicznej w Krakowie. W latach 1988-1990 studiował tam filozofię, a w latach 1990-1994
teologię, z której uzyskał magisterium. 8 maja 1993 został wyświęcony na diakona przez kar-

dynała Franciszka Macharskiego, arcybiskupa metropolitę krakowskiego, który 14 maja 1994
w katedrze na Wawelu udzielił mu również święceń prezbiteratu.
W latach 1994-1999 był wikariuszem w parafii Zesłania Ducha Świętego w Krakowie
(osiedle Ruczaj). W latach 1999-2005 był wikariuszem w parafii Matki Bożej Różańcowej w
Krakowie-Piaski Nowe.
W roku 2005 poprosił o skierowanie do pracy na misjach i wyjechał do Brazylii, gdzie
podjął działalność duszpasterską w Archidiecezji Świętego Sebastiana w Rio de Janeiro. W
latach 2005-2006 był administratorem parafii św. Łucji w Rio de Janeiro (dzielnica Gardenia
Azul), a w latach 2006-2019 był proboszczem tejże parafii, gdzie wraz ze wspólnotą parafialną
wybudował nowy kościół.
Był proboszczem parafii św. Pawła w Rio de Janeiro (dzielnica Recreio Bandeirantes),
pełnił funkcję odpowiedzialnego za Służbę Liturgiczną w archidiecezji oraz był wikariuszem
biskupim regionu Jacarepaguá archidiecezji Rio de Janeiro. Zna język angielski i portugalski.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś w Archidiecezji Krakowskiej dzień wdzięczności za nowo wyświęconego
biskupa pomocniczego, bpa Roberta Chrząszcza, co zaznaczamy w adoracji Najświętszego
Sakramentu po każdej Mszy św., w reportażu przygotowanym przez Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej odsyłając do niego ze strony internetowej parafii i w biuletynie Wspólnota.
W naszym kościele o 12.00 podziękujemy za przyjęcie błogosławieństwa kolędowego
przez wiernych naszej parafii oraz poprosimy o opiekę Bożą i zdrowie w nowym roku dla
wszystkich Parafian. Po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia.
2. W środę wspomnimy św. Scholastykę, dziewicę. W czwartek NMP z Lourdes i
jednocześnie przeżyjemy 29. Światowy Dzień Chorego. W kościele górnym o godzinie 18.30
odprawimy Mszę św. dla chorych z obrzędem sakramentu namaszczenia. Po Mszy św. błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. Prosimy o pomoc sąsiedzką w umożliwieniu chorym dotarcia do świątyni na Mszę św.
W najbliższą niedzielę przypada święto śś Cyryla i Metodego, Patronów Europy.
Zapoczątkujemy 40-godzinne nabożeństwo przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Możliwość
adoracji Najświętszego Sakramentu w niedzielę od 14.00 do 17.00.
3. Okazja do spowiedzi św. w naszym kościele w niedziele podczas każdej Mszy św.
W dni powszednie rano podczas Mszy św. o godzinie 7.00 i 7.30, wieczorem od godziny 18.00
(podczas adoracji Najświętszego Sakramentu).
Transmitujemy w niedzielę i uroczystości Mszę św. o godzinie 12.00 i wieczorną
Mszę św. o godzinie 18.30 w każdy dzień powszedni.
4. Dziękujemy panom kościelnym ze współpracownikami za demontaż dekoracji
bożonarodzeniowej oraz za sukcesywne odśnieżanie placu kościelnego.
5. W dniach od 3 do 13 lipca planujemy spływ kajakowy Drwęcą od Ostródy do Torunia. Na liście uczestników spływu mamy do tej pory zapisanych 19 osób, głównie rodziców z
dziećmi w wieku szkolnym. Przewidywany koszt spływu ok. 700 PLN od osoby.. Więcej
szczegółów na stronie internetowej parafii. Zapisy do końca lutego u ks. Zbigniewa lub w elektronicznej skrzynce pocztowej parafii. Zapraszamy.
6. Składkę ze święta Ofiarowania Pańskiego w wysokości 1742,69 PLN tradycyjnie
przeznaczyliśmy dla zakonów kontemplacyjnych. Dziękujemy za sprawdzoną ofiarność wiernych.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Jerzego Starowicza. Wieczny odpoczynek
racz Mu dać Panie...

