
 

INTENCJE  MSZALNE   6  -  12  VI  2016 

Poniedziałek   6  VI 

  7.00  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

  7.30  ++ Za dusze czyśćcowe 

18.30  ++ Juliusz Banaś, jego rodzice: Zenon i Irena i syn Robert 

 

Wtorek     7  VI 

  7.00  Dziękczynna za otrzymane łaski z przeproszeniem za grzechy 

  7.30  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

18.30  + Janusz Kowalczyk / od przyjaciół 

 

Środa    8 VI 

  7.00   W intencji Panu Bogu wiadomej 

  7.30  +  Aleksander 

18.30  +  Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

 

Czwartek  9 VI 

   7.00  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

   7.30  + Ryszard, Jerzy, Wojciech 

 18.30  ++ Wiesław Czaicki w 3 r. śmierci 

 

Piątek    10  VI 
   7.00  1) Dziękczynna za szczęśliwą operację 

            2) ++ Wanda, Feliks 

   7.30  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

 18.30  O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Władysławy Szewczyk i jej rodziny 

 

 Sobota   11  VI 
   7.00  1) O nawrócenie Adama i Michała 

            2) + Anna Pinkalska od Róży VIII 

   7.30  ++ Janina i Anicet 

 18.30  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

 

Niedziela   12  VI 

  7.30  ++ Krystyna i Antoni 

  9.00  + Andrzej Nowak 

10.30  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

12.00  O Boże Błogosławieństwo dla Justyny i Dominika w 2 r. ślubu 

13.15  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Maryli w 70 r. urodzin 

          i jej rodziny  

17.00  ++ Stanisława, Alina, Karol 

18.30  ++ Andrzej Bartkiewicz i zmarli z rodziny 

20.00  ++ Władysława i Antoni 
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WSPÓLNOTA 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Łk 7, 11 - 17/ 
 

Jezus udał się do pewnego miasta, zwanego Nain; a szli z Nim Jego uczniowie i tłum 

wielki. Gdy zbliżył się do bramy miejskiej, właśnie wynoszono umarłego, jedynego syna 

matki, a ta była wdową. Towarzyszył jej spory tłum z miasta.  Na jej widok Pan użalił się 

nad nią i rzekł do niej: Nie płacz. Potem przystąpił, dotknął się mar, a ci, którzy je nieśli, 

stanęli, i rzekł: Młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Zmarły usiadł i zaczął mówić; i oddał 

go jego matce. A wszystkich ogarnął strach; wielbili Boga i mówili: Wielki prorok 

powstał wśród nas i Bóg łaskawie nawiedził lud swój. I rozeszła się ta wieść o Nim po 

całej Judei i po całej okolicznej krainie. 

REFLEKSJA                                                                                             

Najpierw strach – bo ludzie widza zmarłego, uczestniczą w jego pogrzebie, a za chwilę 

zmarły jest ożywiony. Ale szybko ten strach zmienia się w uwielbienie. Pan Jezus potrafi 

zamienić ludzkie nieszczęście w dobro. Popatrzmy na nasze ludzkie dramaty, nieszczęścia – 

czy Pan Jezus nie chce nas czegoś nauczyć??? 

Święta Jadwiga   

Jadwiga była trzecią i najmłodszą córką króla Węgier i Polski, Ludwika Andegaweńskiego    

i Elżbiety. Urodziła się 18 lutego 1374 roku. Rodzice planowali dla Jadwigi małżeństwo z 

Wilhelmem Habsburgiem, nawet dzieci połączono warunkowym ślubem w 1378 r., by go 

dopełnić w ich wieku dojrzałym, ale los /a raczej historia i polityka/ zadecydował inaczej. 

Po śmierci Ludwika Węgierskiego, Węgrzy wybrali na królową siostrę Jadwigi, Marię. 

Natomiast Polacy zaprosili na swój tron Jadwigę. W wieku 10 lat została koronowana na 

króla Polski – było to 16 października 1384 r. W związku z zaistniałą sytuacją polityczną,     

a także wobec dalekosiężnych planów polskich rozważano możliwość unii Polski z Litwą. 

Stała się ona faktem dzięki małżeństwu królowej Jadwigi z Władysławem Jagiełłą, wielkim 

księciem Litwy.  Rok później Jadwiga,  na czele wojska zajęła Lwów i na nowo przyłączyła 

Ruś do granic Polski. Starosta węgierski oddał Ruś bez oporu. Jan Długosz oddaje Jadwidze 

najwyższe pochwały. Gdy była małoletnia, pozwoliła, by rządzili za nią wytrawni i całą 

duszą oddani Polsce doradcy. Kiedy wraz z Jagiełłą została współrządczynią kraju, miała na 

celu jedynie dobro narodu polskiego. Spotkała się osobiście z wielkim mistrzem krzyżackim, 

Konradem von Jungingen, by pokojowo omówić problemy polsko-krzyżackie.  



Doprowadziła do zgody między Władysławem Jagiełłą a jego rywalem, Witoldem. 

Nawiązała ścisłe kontakty dyplomatyczne z papieżem Urbanem VI  i jego następcą 

Bonifacym IX. Serca poddanych pozyskała sobie jednak przede wszystkim niezwykłą 

dobrocią. Kiedy żołnierze królewscy spustoszyli wieśniakom pola, urządzając sobie na nich 

lekkomyślnie polowanie, zażądała od męża ukarania winnych i wynagrodzenia 

wyrządzonych szkód. Kiedy Jagiełło zapytał, czy jest już zadowolona, otrzymał odpowiedź: 

A kto im łzy powróci? Bardzo wiele kościołów chlubi się tym, że je fundowała, odnawiała 

lub uposażyła Jadwiga.  Do najpilniejszych trosk Jadwigi należało odnowienie Akademii 

Krakowskiej.  Jadwiga oddała wszystkie swoje klejnoty na ten cel. Wystarała się także u 

Stolicy Apostolskiej o zezwolenie na jej dalsze prowadzenie i rozbudowę. Akademię otwarto 

na nowo po jej śmierci w 1400 roku. Dnia 22 marca 1399 roku Jadwiga urodziła córkę, 

której na chrzcie dano imię matki oraz (na cześć papieża) imiona: Elżbieta, Bonifacja. Jednak 

po trzech tygodniach dziewczynka zmarła, a niebawem zmarła też matka. Zasnęła w Panu 17 

lipca 1399 roku, w wieku 25 lat, okrywając naród polski żałobą. Jako królowa rządziła 

Polską sama przez 2 lata (1384-1386), natomiast razem z Jagiełłą - przez 13 lat (1386-1399). 

Beatyfikowana  w 1979 roku w Krakowie, a kanonizowana w 1997 roku również w 

Krakowie – była to pierwsza kanonizacja w Polsce! 

 

Krzyż Królowej Jadwigi 

W katedrze wawelskiej jest kaplica, a w niej ołtarz z czarnym wizerunkiem Jezusa 

Ukrzyżowanego. Krzyż przybył do Krakowa razem ze świętą królową Jadwigą. Ołtarz 

Jezusa Ukrzyżowanego stoi przy ścianie zakrystii katedry wawelskiej od XIV wieku. 

Początkowo figura Pana Jezusa i krzyż były z drewna lipowego. Z czasem krzyż zamieniono 

na dębowy. Krucyfiks pozostał niezmieniony. Jedynie w XVII wieku lipowy wizerunek 

pozłocono, a po konserwacji w XIX wieku Pan Jezus pozostał czarny.  Przed tym krzyżem 

wiele godzin spędzała na modlitwie królowa Jadwiga gdy przybyła do Krakowa. Wiele 

rozmawiała z Ukrzyżowanym w katedrze wawelskiej, gdy miała podjąć najtrudniejszą 

decyzję w życiu – zrezygnować z zaplanowanego małżeństwa z Wilhelmem, a poślubić 

litewskiego księcia Jagiełłę.  W 1385 roku podczas modlitwy usłyszała: Fac quod vides. To 

znaczy: Czyń to, co widzisz. Czyli - zrób tak, jak będzie dobrze dla Polski, dla Litwy i dla 

całej Europy. O tych wielkich rzeczach rozmawiała Jadwiga z Jezusem w katedrze  przed 

krzyżem  i dostała odpowiedź od Jezusa Ukrzyżowanego. 

Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa  

Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się dość późno, bo 

dopiero w XIX wieku.  Kult Serca Jezusowego od czasów objawień, jakie miała w XVII 

wieku siostra Małgorzata Maria Alacoque, przybierał najrozmaitsze formy. Samo zaś 

nabożeństwo czerwcowe pojawiło się w Paryżu w pierwszej połowie XIX wieku za sprawą 

innej zakonnicy - Anieli de Sainte-Croix. Otóż podczas dziękczynienia po przyjęciu Jezusa 

w Komunii świętej pomyślała ona, że skoro maj jest poświęcony Matce Bożej, to dobrze 

byłoby ofiarować czerwiec Sercu Jezusa. Była to myśl na tyle trafna, że została dosyć 

szybko oficjalnie zaakceptowana przez kościelną hierarchię. W Polsce nabożeństwa ku czci 

Najświętszego Serca Pana Jezusa były znane najpierw w klasztorach Wizytek. Po raz 

pierwszy to nabożeństwo odprawiono 1 czerwca 1857 roku w Lublinie. Następnie 

rozpowszechniło się na ziemiach polskich we wszystkich zaborach.      /ks. B/ 

        OGŁOSZENIA  PARAFIALNE  -  10  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 

1). Dziś w Watykanie kanonizacja bł. Ojca Stanisława Papczyńskiego, założyciela ks. 

Marianów. Prasa katolicka poświęca temu wydarzeniu wiele miejsca. Zachęcamy do 

nabywania i lektury tygodników. W środę wspomnienie św. królowej Jadwigi. W piątek 

wspomnienie bł. Efrema biskupa, w sobotę wspominamy św. Barnabę apostoła.   

2). W niedziele nabożeństwo do NSPJ jak zwykle o godz. 18.00. Od poniedziałku wieczorna 

msza święta w kościele dolnym codziennie o godz. 18.30, a po niej nabożeństwo 

czerwcowe. 

3). Dziękujemy wszystkim, którzy uczestniczyli w procesjach w Oktawie Bożego Ciała. 

4). W poniedziałek o godz. 20.00 na plebanii spotkanie wolontariuszy prowadzących dyżury 

w poradni Pomoc Bliźniemu. 

5). Wolontariusze Światowych Dni Młodzieży zapraszają dziś przed kościołem do modlitwy 

w intencji pielgrzymów z Francji, którzy będą gościć w naszej parafii w czasie ŚDM. 

Wręczając bilecik z imieniem i nazwiskiem pielgrzyma proszą o codzienną modlitwę za 

niego w okresie przygotowań w czasie ŚDM. Prośba jest skierowana zwłaszcza do tych 

wiernych, którzy nie mogą przyjąć francuskich pielgrzymów do swoich mieszkań. 

6). Kilka informacji gospodarczych. W kwietniu i maju zamontowaliśmy konstrukcję 

banneru nad wejściem do kościoła i tablicę informacyjną przy wejściu do kancelarii, 

zakupiliśmy konstrukcje czterech ołtarzy plenerowych na Boże Ciało, odnowiliśmy Krzyż 

Misyjny na placu kościelnym, oprawiliśmy parafialne księgi metrykalne, odrestaurowaliśmy 

figury z szopki betlejemskiej, pomalowaliśmy okna, drzwi i kraty w przyziemiu plebanii. 

Trwa serwis ślusarski kompleksu parafialnego. Wykonane prace udało się w ¾ sfinansować 

z ofiar złożonych przez wiernych na przygotowanie procesji Bożego Ciała.  Zakończyliśmy 

też w maju sezon grzewczy. Ogrzewanie kompleksu parafialnego w okresie od października 

do maja kosztowało  41 972,34 PLN. Bardzo dziękujemy ofiarodawcom za łaskawość a 

łącznikom za zbieranie ofiar. 

7). W minionym czasie pożegnaliśmy:  śp. + Marię Śnieżyńską, śp.+ Tadeusza 

Stobińskiego, śp.+ Władysława Gębika    … wieczny odpoczynek, racz im dać Panie… 

 

 
 

 
 


