
INTENCJE MSZALNE od 13 do 19 czerwca 2022 
PONIEDZIAŁEK (13 VI 2022) – Wspomnienie św. Antoniego z Padwy 

700 
1) ++ Krystyna, Antoni 
2) + Edward Smaga 
3) + Piotr Mikuta w 22 r. śm.  

730 ++ Antoni, Antonia, Józef oraz ich dzieci 
1830 ++ Jan, Antonina Skoczek 
WTOREK (14 VI 2022) – Wspomnienie bł. Michała Kozala 

700 ++ Franciszek Morda, Jadwiga żona, Jerzy wnuk 

730 ++ Alojzy w 33 r. śm., syn Marek w 3 r. śm. Radoszowie 
1830 ++ Jan Kędzior i dziadkowie Jan i Maria 
ŚRODA (15 VI 2022)  

700 1) ++ Jolanta, Jacek Kowalscy 
2) ++ Stanisława w 3 r. śm. i Stanisław 

730 
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Marty i Stanisława w 47 r. ślubu oraz dla 
całej rodziny 

18
30

 ++ Jadwiga, Romuald Mireccy 
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA (16 VI 2022)  
730 + Stanisław Szopa w 5 r. śm. od żony Krystyny, córek Małgorzaty i Eweliny i syna Dawida 
900 ++ Alojzy, Janina Zawadzińscy 
1030 O bł. Boże i zdrowie dla Jarosława, Moniki, Magdaleny, Aleksandry, Hanny 
1200  

1600 

1) Za parafian 
2)  
3) + Wacław Żaba – int. od Beaty Ryś 
4) + Maria Kamińska- int. od Wojciecha z rodziną 
5) Intencje Nowennowe 

18
30

 ++ Wojciech Jabłoński w 3 r. śm. i zmarli rodzice  
PIĄTEK (17 VI 2022) - Wspomnienie św. Alberta Chmielowskiego 

700 
1) + Grażyna Marzec w 9 r. śm.  
2) + Elżbieta Orsza – int. od przyjaciół syna 

730 ++ Jan, Zofia, Franciszek 

1830 
1) W intencji Krystyny w 98 r. urodzin 
2) + Antonina Mazur – int. od Barbary z rodziną  

SOBOTA (18 VI 2022)  

700 1) + Wacław Żaba – int. od rodz. Hudomięt 
2) ++ Józefa, Stanislaw Odrzywołek 

7
30

 + Stanisław Pitek 
1830 Dziękczynna z okazji 29 r. ślubu Grzegorza i Katarzyny  
XII NIEDZIELA ZWYKŁA (19 V 2022)  
730 ++ Jan, Maria, ks. Marian, Marianna, Władysław 
900 ++ Anna, Władysław Konieczny 
1030 ++ Alicja, Józef, Bogusław 
1200 ++ Janina w 16 r. śm., Józef w 14 r. śm. Malscy  
1315 Dziękczynno-błagalna z okazji 40 r. ślubu Danuty i Zbigniewa 
1700 + Danuta Soja w 1 r. śm.  
1830  
2000 Za parafian 
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EWANGELIA – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ / J 16, 12-15/ 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do 
powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch 
Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, 
ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. 
On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. 
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego 
weźmie i wam objawi». 

 
ROZWAŻANIE 

Jezus traktuje naszą wiarę jako proces, na który składa się wiele małych 
etapów rozłożonych w czasie. On wie, że nie wszystko jesteśmy w stanie 
przyjąć od razu, że nie wszystko jesteśmy w stanie od razu zrozumieć. 
Jest najlepszym pedagogiem, który małymi krokami, przez zagadnienia 
łatwiejsze, doprowadza swoich uczniów do tego, co największe. Miałbym 
wam jeszcze dużo do powiedzenia, lecz teraz nie jesteście w stanie tego 
udźwignąć – mówi Jezus do nas, swoich uczniów. A mówi to przecież u 
progu wydarzeń, które będą musiały zachwiać naszą wiarą, które 
przekroczą wszelkie nasze wyobrażenie – u progu swojej męczeńskiej 
śmierci. On wie, że musimy dojrzeć do zrozumienia krzyża, do 
zrozumienia tajemnicy cierpienia. Jesteśmy niemowlętami, które strawią 
tylko najprostszy pokarm, które muszą nauczyć się swoich pierwszych 
kroków. Jednocześnie jednak jesteśmy w szkole Jezusa Chrystusa, który 
przeprowadzi nas przez najtrudniejszą lekcję – lekcję Golgoty – aż do 
poznania świętego oblicza Boga Ojca w niebie. 

 
 
 



10 ROCZNICA ŚMIERCI SŁ. BOŻEJ CHIARY CORBELLA PETRILLO  
Chiara Corbella Petrillo przyszła na świat w Rzymie 9 stycznia 1984 r. Była 
zwyczajną dziewczyną – miała wielu znajomych, których “zarażała” serdecznością i 
pogodą ducha. Wychowywała się w rodzinie chrześcijańskiej. Gdy miała 7 lat, 
napisała na widokówce znad morza: „Maryjo i Jezusie, proszę Was, żebym została 
świętą”. 18-letnia Chiara poznała przyszłego męża Enrico Petrillo podczas 
wakacyjnego pobytu w Medjugorie. Para szybko zaręczyła się. Po 6 latach związku 
Chiara i Enrico wzięli ślub. Młoda mężatka szybko zaszła w ciążę. Pierwsze badanie 
USG wykryło u dziecka bezmózgowie. Jednak małżonkowie bez cienia wątpliwości 
przyjęli córeczkę Marię Grazię Letizię, która zmarła pół godziny po urodzeniu. Kilka 
miesięcy później okazało się, że znów spodziewają się dziecka, tym razem chłopca. 
Lekarze wykryli jednak, że mały ma poważne wady genetyczne, m.in. brak nóg. 
Młodzi rodzice jednak w pełnym zawierzeniu Panu Bogu czekali na narodziny 
synka. Dawid, żył również około 30 min. Niedługo później Pan obdarzył ich trzecim 
dzieckiem. Chiara i Enrico cieszyli się, że tym razem ciąża rozwijała się prawidłowo. 
Ich radość nie trwała jednak długo. W piątym miesiącu ciąży u Chiary 
zdiagnozowano nowotwór języka. Lekarze chcąc ją ratować naciskali na 
chemioterapię, jednak odmówiła, nie chcąc narażać życia i zdrowia synka. W 
wyniku postępów choroby nowotworowej Chiara straciła jedno oko. Nigdy jednak 
nie żałowała swojej decyzji. Wiedziała, że jej dni na ziemi są policzone, ale pomimo 
ogromnej tęsknoty za życiem, była pełna pokoju i ufności w Bożą Opatrzność. 
Według męża właśnie ostatnie miesiące jej życia, wypełnione leczeniem, 
cierpieniem i modlitwami o uzdrowienie, były pomimo bólu najpiękniejszymi w ich 
życiu. Rankiem w dniu, w którym Chiara zmarła, ona i jej mąż wspólnie modlili się 
jeszcze przed Najświętszym Sakramentem. W pewnym momencie Enrico ze łzami 
zapytał żony: Czy to jarzmo, który nosisz, jest naprawdę tak słodkie, jak mówił Pan? 
– Tak, jest słodkie – odpowiedziała z uśmiechem Chiara. “Ta słodycz była jej, nie 
moja – tłumaczył potem jej mąż. – To ona umierała, nie ja. Pan rzeczywiście daje 
łaskę w stosownej chwili. I rzeczywiście widziałem, że umierała szczęśliwa. 
Doskonale wiedziała, dokąd idzie”. Chiara zmarła 13 czerwca 2012 r., mając zaledwie 
28 lat. Na jej pogrzeb przybyły tłumy. Podczas ceremonii pogrzebowej kard. 
Agostino Vallini, nazwał Chiarę „drugą Joanną Berettą Mollą”. Podkreślano też jej 
radość życia i jej bezgraniczne zaufanie Bogu. Grób Chiary mieści się na rzymskim 
cmentarzu Verano. 
Zachęcamy do zakupu książek o Chiarze dostępnych w zakrystii 
 

OGŁOSZENIA NA UROCZYSTOŚC NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 
 1. Jutro wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła. 
We wtorek wspomnienie bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, w czwartek 
uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało, w piątek 
wspomnienie św. Brata Alberta, zakonnika. Odpust ku czci św. Antoniego w parafii 
macierzystej w Bronowicach Wielkich dziś z sumą o godzinie 11.30, w Rząsce jutro o 
godzinie 18.00.  

  2. Msze święte w uroczystość Bożego Ciała o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 
16.00 z procesją do czterech ołtarzy i o 18.30. Nie odprawiamy w Boże Ciało Mszy 
św. o 13.15 i o 20.00. 
 W procesji w Boże Ciało przejdziemy tradycyjnie do plenerowych ołtarzy 
eucharystycznych przy ulicy Na Błonie, przy bloku 9a, na rogu ul. Justowskiej i 
Machaya, przy ul. Armii Krajowej na wysokości bloku 85. i na stopniach przed 
wejściem do kościoła. Ołtarze przygotowują odpowiednio Katolicka Odnowa w 
Duchu Świętym Manus Domini, mieszkańcy domów jednorodzinnych, młodzież 
oazowa i pracownicy parafialni. Pomiędzy drugim i trzecim ołtarzem odśpiewamy 
Litanię do NSPJ.  
 Zapraszamy do udziału w procesji w Boże Ciało i w oktawie malutkie dzieci 
sypiące kwiaty, możliwie w strojach krakowskich, dzieci z klas III w strojach 
pierwszokomunijnych, ministrantów i lektorów, oazę, różę męską i mężczyzn z 
Manus Domini do niesienia baldachimu. Wszystkich wiernych zapraszamy do 
udziału w procesji eucharystycznej w uroczystość i w oktawie o godzinie 18.00. 
Chorym polecamy transmisję Mszy św. i procesji o godzinie 16.00 w Boże Ciało. 
Uczestniczący otrzymają ulotki z zestawem pieśni w czasie procesji. W ten dzień 
kancelaria parafialna i Jadłodajnia św. Jana Kantego nieczynne. 
 Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski zaprasza na procesję 
Bożego Ciała z Wawelu na Rynek naszego miasta w czwartek od godziny 9.00.  
 3. W Boże Ciało modlitwa za wstawiennictwem św. Jana Pawła II w czasie 
Mszy św. o godzinie 12.00. Intencje nowennowe do Matki Bożej Miłosierdzia 
odczytamy tuż przed rozpoczęciem liturgii o godzinie 16.00.  
 4. Przypominamy, że od niedzieli 3 lipca do niedzieli 28 sierpnia włącznie 
nie będziemy odprawiać Mszy św. o godzinie 13.15 i o 17.00.  
 5. W najbliższą niedzielę młodzi z oazy poczęstują wychodzących z kościoła 
własnoręcznie wykonanymi wypiekami i poproszą o ofiary na opłacenie udziału w 
rekolekcjach wakacyjnych. Zachęcamy do wsparcia formacji i wypoczynku młodych 
w wakacje.  
 6. Przy formalnościach pogrzebowych naszego parafianina prosimy 
informować parafię o przygotowywanym pogrzebie.  Poinformowani, odprawiamy 
liturgię pogrzebową lub wydajemy zwyczajową zgodę na pogrzeb i pochówek 
zamiejscowy.  
 Informujemy również, że wrzucenie dokumentu do skrzynki parafialnej nie 
oznacza formalnego przyjęcia dokumentu przez kancelarię parafii. Dokument 
wręczamy osobiście dyżurującemu kapłanowi w godzinach urzędowania kancelarii.  
 7. Chór i Orkiestra Smyczkowa AGH Con Fuoco zapraszają na koncert. W 
programie Canzona di barocco Henryka Czyża i Msza amerykańskiego kompozytora 
Steve’a Dobrogosza. Koncert rozpocznie się o godzinie 19.30 w najbliższą sobotę, 18 
czerwca br. w kościele górnym. Wstęp wolny. Chętni mogą wesprzeć dobrowolną 
ofiarą działalność zespołu po zakończeniu koncertu.  
 Seniorów 60+ zachęcamy do udziału w konkursie Moje Bronowice. 
Szczegóły na ulotkach.  

 


