
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 3 maja do 6 maja 2021 

Poniedziałek, 3 maja – UROCZYSTOŚĆ NMP KRÓLOWEJ POLSKI 
7.30 Za Parafian 

9.00 + Zofia Bębenek 

10.30 ++ Cecylia i Tadeusz Kozera – Msza Święta gregoriańska 

12.00 Za Ojczyznę 

13.15 + Zofia Filek – int. od rodziny Witków 

17.00 ++ Stanisława, Anna, Karol 

18.00 Nabożeństwo majowe 

18.30 O bł. Boże i opiekę MB dla Adasia i Jeremiasza 

Wtorek, 4 maja – WSPOMNIENIE ŚW. FLORIANA, MĘCZENNIKA  
7.00 + Jerzy Starowicz – int. od Małgorzaty z rodziną 

7.30 ++ Janina, Mieczysław, Janusz, Justynka Hahn 

18.30  ++ Cecylia i Tadeusz Kozera – Msza Święta gregoriańska 

Środa, 5 maja – WSPOMNIENIE ŚW. STANISŁAWA KAZIMIERCZYKA, PRE-

ZBITERA 

7.00 ++ Cecylia i Tadeusz Kozera – Msza Święta gregoriańska 

7.30 + Ewa Skałą w 6. rocz. śm. 

18.30 1) W intencji Radio Maryja; 2) O bł. Boże i opiekę MB dla Michała z okazji 6. rocz. uro-

dzin; 3) + Anna Czaja 

Czwartek, 6 maja – ŚWIĘTO ŚŚ. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 

7.00  1) + Ryszard Rybarski; 2) + Józefa Suberlak – int. od Róży VI., której była członkinią 

7.30 ++ Cecylia i Tadeusz Kozera – Msza Święta gregoriańska 

18.30 O zdrowie i bł. Boże dla Marii 

Piątek, 7 maja – WSPOMNIENIE ŚW. PIUSA V, PAPIEŻA 

7.00 1) ++ Za Zm. wypominanych w wypominkach; 2) ++ Stanisław i Anna Szczurek 

9.00 + Józefa Suberlak – int. od Barbary Kowalczyk 

17.00 ++ Cecylia i Tadeusz Kozera – Msza Święta gregoriańska 

18.00 Nabożeństwo majowe 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – intencja od Honorowej Straży NSPJ  

Sobota, 8 maja – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BISKUPA I MĘCZENNI-

KA, PATRONA POLSKI I ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 

7.00 1) ++ Cecylia i Tadeusz Kozera – Msza Święta gregoriańska; 2) + Stanisław Juchnowicz 

7.30 1)                                                                                           ; 2) + Stanisław Malota 

18.30 ++ Anna i Ludwik Szostak 

VI. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 9 maja  
7.30 ++ Aleksander i Julia 

9.00 Za Parafian  

10.30 ++ Cecylia i Tadeusz Kozera – Msza Święta gregoriańska 

12.00 ++ Helena i jej Siostry 

13.15 ++ Stanisław, Ludwik, Seweryna, Jerzy, Wiktoria 

17.00 + Władysław Grajny 

18.30 O potrzebne łaski i opiekę MB dla Moniki Róg z okazji imienin. O bł. Boże dla męża, 

Roberta i całej Rodziny 

20.00 + Jerzy Chmielek w 5. rocz. śm. 
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EWANGELIA NA V. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 

/J 15, 1-8/  

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem 

winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie 

przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby 

przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowie-

działem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak lato-

rośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie 

– tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. 

Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w 

nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. 

Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. 

Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, 

a słowa moje w was, proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec 

mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi 

uczniami». 

REFLEKSJA 

Trwanie w jedności z Chrystusem sprawia, że przynosimy obfite owo-

ce. Myśląc wyłącznie ludzkimi kategoriami, nie zawsze zgadzamy się z Bożym 

planem wobec nas. Dlatego On oczyszcza nasze pragnienia i myśli. Niekiedy 

sprawia, że nie osiągamy zamierzonego celu, natomiast współpracuje we 

wszystkim, co przyczynia się do naszego zbawienia. Oczyszczenie może spra-

wiać ból, ale gdy się dokona, daje radość. Cokolwiek w życiu zamierzamy 

uczynić, pamiętajmy, że bez Jego pomocy nic nie osiągniemy. 



 JEST CO NAPRAWIAĆ, CZ. I 

Katolicka Agencja Informacyjna przygotowała raport 

o Kościele w Polsce, który zawiera najnowsze dostępne da-

ne. Opracowanie prezentuje działalność Kościoła w sferze 

duszpasterskiej i społecznej, szczególnie w czasie pandemii, 

opisuje też życie religijne Polaków. Zwróćmy uwagę na kilka wątków. 

WIDAĆ KRYZYS WIARY 

Choć wiary nie da się ująć w statystyki, istnieją wskaźniki, np. liczba po-

wołań czy uczestnictwo we Mszy Świętej, dzięki którym możemy ocenić religij-

ność. Przynależność do Kościoła katolickiego deklaruje 91,9 proc. Polaków, czyli 

32 mln 461 tys. osób. Według danych z 2019 r. regularnie praktykuje, czyli 

uczestniczy w niedzielnej Mszy św. (dominicantes), 36,9 proc. z nich. Jest to jeden 

z najwyższych wskaźników religijności w Europie. Jednak wskaźnik ten powoli, 

ale regularnie spada. Przybyło deklaracji słabszej lub żadnej identyfikacji z wiarą – 

z 6 do 10,7 proc. Jak zauważa dyrektor ISKK ks. Wojciech Sadłoń, procent osób, 

dla których wiara stanowi w życiu istotny punkt odniesienia, pozostaje stały, przy-

bywa natomiast tych, którzy oddalają się od wiary. Jednym z większych proble-

mów jest rozziew między nauczaniem moralnym Kościoła a życiem katolików. 

Najbardziej widać to na przykładzie etyki seksualnej, którą odrzuca aż 20 proc. 

wiernych. 

MŁODZIEŻ POTRZEBUJE PRZEWODNIKÓW 

Wielkim wyzwaniem jest odchodzenie od Kościoła młodzieży. Poziom 

praktyk religijnych w tej grupie w ciągu ostatnich 30 lat spadł o połowę, a ponad 

50 proc. młodzieży w największych miastach w ogóle nie praktykuje. Badania 

pokazują, że pod względem religijnym młodzież podlega głębokim przemianom, 

odchodząc od wiary i odrzucając część zasad etycznych. 

Na problem rodziny, która przestała być miejscem przekazu wiary, zwrócił 

uwagę wieloletni dyrektor Krajowego Biura Organizacyjnego ŚDM bp Grzegorz 

Suchodolski. Jak zauważył, nastąpiło pęknięcie generacyjne, młodzi realizują swo-

ją religijność w różnego rodzaju wspólnotach i ruchach, a nie w rodzinie. Jego 

zdaniem konieczna jest mądra ewangelizacja oparta na cierpliwym towarzyszeniu i 

nawróceniu całego Kościoła. Młodzież potrzebuje przewodników, z którymi będzie 

przeżywać swoje wzloty i upadki, potrzebuje miejsc, w których będzie mogła otwo-

rzyć się na formację duchową i intelektualną, wreszcie potrzebuje czasu, który jest 

konieczny do odkrycia procesów, które prowadzą do pełnej dojrzałości stwierdził 

bp Suchodolski. 

Ogłoszenia Duszpasterskie na V. Niedzielę Wielkanocną  

 1. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja Najświęt-

szego Sakramentu.  

 2. Jutro uroczystość NMP Królowej Polski i Głównej Jej Patronki. Msze św. w 

naszym kościele z odnowieniem Ślubów Jasnogórskich jak w każdą niedzielę oprócz 

Mszy św. o godz. 20.00. Jest to również dzień 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 

maja, czyli szczególna okazja do modlitwy za Ojczyznę.  

 We wtorek święto św. Floriana, patrona naszego miasta. W środę wspomnienie 

św. Stanisława Kazimierczyka, patrona nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii. Okazja do 

podziękowania naszym szafarzom, p. Pawłowi Jezioro, p. Wojciechowi Kurzyńskiemu i p. 

Ryszardowi Wyżdze za ich posługę liturgiczną i podczas wizyt w mieszkaniach chorych. 

W czwartek święto śś. Apostołów Filipa i Jakuba. W sobotę Uroczystość św. Stanisława, 

biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej.  

 3. W miejsce zwykle organizowanej procesji św. Stanisława z Wawelu na Skałkę 

Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza diecezjan na Mszę św. 

którą w najbliższą niedzielę o godzinie 10.00 ku czci Patrona Naszej Ojczyzny przy ołta-

rzu polowym Trzech Tysiącleci odprawi metropolita warmiński, arcybiskup Józef Górzyń-

ski.   

 4. Codziennie w maju o godzinie 18.00 nabożeństwa do NMP z nowymi wezwa-

niami Matko nadziei i  Pociecho migrantów wprowadzonymi przez Stolicę Apostolską i 

zatwierdzonymi przez Episkopat Polski w minionym roku. Podczas nabożeństw czytamy 

fragmenty książki Grzegorza Polaka pt. Najbardziej lubił nasturcje zawierającej mało 

znane fakty i przemówienia prymasa Stefana Wyszyńskiego przed zbliżającą się, wrze-

śniową beatyfikacją Sługi Bożego.  

 5. W pierwszy czwartek maja całodzienna adoracja IHS w kościele dolnym od 

8.00 do 17.45. O 18.00 w kościele górnym majówka i modlitwa do św. Jana kantego za 

powołanych z naszej parafii i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Po wieczornej 

Mszy św. Godzina święta animowana przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym Manus 
Domini do godziny 20.00. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi św. od 6.30 do 

7.30, od 8.30 do 9.30 i od 16.00 do 19.00. Msze św. o 7.00 i 9.00 w kościele dolnym oraz 

o 17.00 i 18.30 w kościele górnym. Adoracja Honorowej Straży NSPJ od 19.15 do 20.00. 

 6. Kończymy wielomiesięczną codzienną posługę realizatorów transmisji Mszy 

św. wieczornej. Bardzo dziękujemy liderom i członkom Katolickiej Odnowy w Duchu 

Świętym za dbałość o transmisję. Od najbliższego wtorku włącznie liturgia poranna 

transmitowana automatycznie z kościoła dolnego, liturgia wieczorna bez transmisji w 

kościele górnym. Wiernych, którzy do tej pory korzystali z transmisji wieczornych zachę-

camy do indywidualnego odmawiania Litanii do Matki Bożej lub do sąsiedzkiego groma-

dzenia się na wspólną modlitwę w niewielkich grupach przy obrazach lub kapliczkach 

Matki Bożej.  

 7. Wraz z wdzięcznymi uczestnikami dziękujemy prowadzącemu ks. Kacprowi, 

głoszącym świadectwa, posługującym w celu przebiegu i transmisji rekolekcji wielkanoc-

nych które odbyły się w minionym tygodniu w naszym kościele.  

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stanisława Chmielowskiego. Wieczny 

odpoczynek racz Mu dać Panie... 


