
 

INTENCJE  MSZALNE   13 - 19  VI  2016 

Poniedziałek   13  VI 

  7.00 1) + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

          2) + Leokald Skłodowski / od zakładu pogrzebowego GABRIEL 

  7.30  ++ Matylda, Władysław, Florentyna 

18.00 

Wtorek     14  VI 

  7.00  ++ Antoni i Wiktoria 

  7.30  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

18.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 

Środa    15  VI 

  7.00  + Józef Miśkowiec 

  7.30  +  Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

18.30  ++ Romuald w 15 r. śmierci i Jadwiga Mireccy 

Czwartek  16 VI 

   7.00  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

   7.30  O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę MB dla Aliny Gil  

            w dniu imienin 

 18.30  Nowenna: 1) + Marek, 2) ++ Bronisław Pecia w 15 r. śmierci, O. Barnaba Pecia 

            3) O świętość życia w rodzinie, 4) + Jan Kędzior, 5) Dziękczynna z prośbą o Boże  

           Bł. zdrowie, opiekę MB i potrzebne łaski dla Poli w 3 r. ur. 6) + Małgorzata Kowalska 

           - Wójcik w 11 r. śm. i za jej rodziców,7) ++ Maria, Olga, Zenon, 8) + Władysław  

           Gębik, 9) ++ Magdalena Sosin – od rodziców, Stefan Samek, 10) O Boże Miłosierdzie  

           dla Huberta, 11) O wyzdrowienie dla męża Józefa, 11) O Boże Bł. i zdrowie dla  

           Karolinki w 3 r. urodzin     

Piątek    17  VI 
   7.00  1) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośba o Boże Bł. i opiekę MB dla Marty  

             i Stanisława w 41 r. ślubu 

            2) W intencji Panu Bogu wiadomej 

   7.30  ++ Jan, Franciszek, Zofia 

 18.30  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska  

 Sobota   18  VI 
   7.00  1) ++ Marianna i Władysław 

            2) + Jan Kwaśniak / od przyjaciół 

   7.30  + Jerzy w 10 r. śmierci  

 18.30  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

Niedziela   19  VI 

  7.30  Dziękczynna z okazji 50 r. urodzin, z prośbą o Boże Bł. w dalszym życiu dla Tomasza 

  9.00  ++ Zmarli z rodz. Radwańskich: Zofia i Julian. Anna i Marek. Ewa i Jerzy 

10.30  1) + Janina Malska w 10 r. śmierci 

           2) Dziękczynna za przygotowanie przez ks. Bogdana dzieci do I Komunii Świętej 

           z prośbą o Boże Błogosławieństwo 

12.00  Dziękczynna za prowadzoną działalność z prośbą o Boże Błogosławieństwo 

13.15  ++ Hieronima i Zygmunt 

17.00  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

18.30  ++ Janina, Aniela. Jan Padacz, Anastazja i Jan Babik, Jan Bińczycki 

20.00  Za Parafian 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Łk 7, 36-50 / 

 

Jeden z faryzeuszów zaprosił Go do siebie na posiłek. Wszedł więc do domu faryzeusza i 

zajął miejsce za stołem. A oto kobieta, która prowadziła w mieście życie grzeszne, 

dowiedziawszy się, że jest gościem w domu faryzeusza, przyniosła flakonik alabastrowy 

olejku, i stanąwszy z tyłu u nóg Jego, płacząc, zaczęła łzami oblewać Jego nogi i włosami 

swej głowy je wycierać. Potem całowała Jego stopy i namaszczała je olejkiem.  

Widząc to faryzeusz, który Go zaprosił, mówił sam do siebie: Gdyby On był prorokiem, 

wiedziałby, co za jedna i jaka jest ta kobieta, która się Go dotyka, że jest grzesznicą.  

Na to Jezus rzekł do niego: Szymonie, mam ci coś powiedzieć. On rzekł: Powiedz, 

Nauczycielu. Pewien wierzyciel miał dwóch dłużników. Jeden winien mu był pięćset 

denarów, a drugi pięćdziesiąt. Gdy nie mieli z czego oddać, darował obydwom. Który 

więc z nich będzie go bardziej miłował? Szymon odpowiedział: Sądzę, że ten, któremu 

więcej darował. On mu rzekł: Słusznie osądziłeś. Potem zwrócił się do kobiety i rzekł 

Szymonowi: Widzisz tę kobietę? Wszedłem do twego domu, a nie podałeś Mi wody do 

nóg; ona zaś łzami oblała Mi stopy i swymi włosami je otarła. Nie dałeś Mi pocałunku; a 

ona, odkąd wszedłem, nie przestaje całować nóg moich. Głowy nie namaściłeś Mi oliwą; 

ona zaś olejkiem namaściła moje nogi. Dlatego powiadam ci: Odpuszczone są jej liczne 

grzechy, ponieważ bardzo umiłowała. A ten, komu mało się odpuszcza, mało miłuje. Do 

niej zaś rzekł: Twoje grzechy są odpuszczone. Na to współbiesiadnicy zaczęli mówić 

sami do siebie: Któż On jest, że nawet grzechy odpuszcza? On zaś rzekł do kobiety: 

Twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju.  

REFLEKSJA                                                                                             

Faryzeusz i Jezus patrzą na tą samą kobietę. Faryzeusz widzi to, co ona zrobiła grzesznego.         

A Jezus widzi to, co robi z miłości. Patrząc na innych łatwo dostrzegamy czyjeś wady, 

słabości i grzechy. Ale prośmy, żeby Jezus na nas spojrzał swoim wzrokiem, a nie wzrokiem 

faryzeusza !!! 

Święty Albert Chmielowski   

Adam Chmielowski urodził się 20 sierpnia 1845 r. w Igołomii pod Krakowem. Pochodził ze 

zubożałej rodziny ziemiańskiej. Jako mały chłopiec został przez matkę poświęcony Bogu w 

czasie pielgrzymki do Mogiły. Kiedy miał 8 lat, umarł jego ojciec, a sześć lat późnej mama. 



Adam kształcił się w szkole kadetów w Petersburgu, następnie w Warszawie, a potem 

studiował w Instytucie Rolniczo-Leśnym w Puławach. Brał udział w Powstaniu 

Styczniowym. 30 września 1863 roku został ciężko ranny i dostał się do niewoli rosyjskiej. 

W prymitywnych warunkach polowych, bez środków znieczulających amputowano mu nogę. 

Miał wtedy 18 lat. Zwolniony z niewoli wyjechał do Paryża, gdzie podjął studia malarskie, 

potem przeniósł się do Belgii i studiował inżynierię, lecz powrócił wkrótce do malarstwa i 

ukończył Akademię Sztuk Pięknych w Monachium. Wszędzie, gdzie przebywał, wyróżniał 

się postawą chrześcijańską, a jego silna osobowość wywierała duży wpływ na otoczenie. Po 

ogłoszeniu amnestii w 1874 r. powrócił do kraju. Zaczął poszukiwać nowego ideału życia, 

czego wyrazem stało się jego malarstwo. Natchnienie artystyczne zaczął czerpać z tematów 

religijnych. W 1880 r. nastąpił duchowy zwrot w jego życiu. Będąc w pełni sił twórczych 

porzucił malarstwo i liczne kontakty towarzyskie i mając 35 lat wstąpił do nowicjatu 

jezuitów. Ale bardziej zafascynowała go duchowość św. Franciszka z Asyżu. Zapoznał się z 

regułą III zakonu i rozpoczął działalność tercjarską. Pieniędzmi ze sprzedaży swoich 

obrazów wspomagał najbiedniejszych. Z miłości do Boga i ludzi Adam Chmielowski  

zrezygnował z kariery i objął zarząd ogrzewalni dla bezdomnych w Krakowie. Przeniósł się 

tam na stałe, aby mieszkając wśród biedoty, pomagać im w dźwiganiu się z nędzy nie tylko 

materialnej, ale i moralnej. W 1888 roku Adam Chmielowski złożył śluby tercjarza na ręce 

kardynała Albina Dunajewskiego. Ten dzień jest jednocześnie początkiem działalności 

Zgromadzenia Braci III Zakonu św. Franciszka Posługujących Ubogim, zwanego popularnie 

albertynami.  Grupa jego pomocnic, którymi kierowała siostra Bernardyna Jabłońska, stała 

się zalążkiem albertynek. Brat Albert był człowiekiem bardzo rozmodlonym, pokutnikiem. 

Odznaczał się heroiczną miłością bliźniego a dzieląc los z najuboższymi chciał przywrócić 

im godność. Pomimo swego kalectwa wiele podróżował, zakładał nowe przytuliska, 

sierocińce dla dzieci i młodzieży, domy dla starców i nieuleczalnie chorych oraz tzw. 

kuchnie ludowe. Za jego życia powstało 21 takich domów, gdzie potrzebujący otaczani byli 

opieką 40 braci i 120 sióstr. Przykładem swego życia Brat Albert uczył, że trzeba być 

dobrym jak chleb. Zmarł w opinii świętości, wyniszczony ciężką chorobą i trudami życia w 

przytułku, który założył dla mężczyzn, 25 grudnia 1916 r. w Krakowie.  

 

Historia Światowych Dni Młodzieży.  

My odliczamy tygodnie i dni do 26 lipca, kiedy rozpoczną się Światowe Dni Młodzieży w 

Krakowie. Ale warto z ciekawości spojrzeć wstecz. Historia Światowych Dni Młodzieży 

sięga Niedzieli Palmowej roku 1984, kiedy odbył się Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia. 

Tydzień później, 22 kwietnia, Jan Paweł II przekazał młodzieży Krzyż Roku Świętego 

(który wraz z Ikoną MB Wybawicielki Ludu Rzymskiego, jest symbolem ŚDM). Wielkanoc 

1985 roku, który był Międzynarodowym Rokiem Młodzieży przyniosła kolejne spotkanie z 

papieżem. Do Rzymu przybyło wówczas 350 000 młodych ludzi z całego świata. Oficjalnie 

datę 20 grudnia 1985 uznaje się za dzień ustanowienia ŚDM. Wtedy to właśnie Jan Paweł II 

na spotkaniu opłatkowym wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się 

regularnie co roku w Niedzielę Palmową - jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub co trzy 

lata w wybranym miejscu na świecie - jako spotkanie międzynarodowe. Spotkanie w 

Krakowie będzie miało następującą numerację: XXX – spotkanie ogólne,  XIII – spotkanie 

międzynarodowe.   /ks.B/ 

 

           OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  11  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 

 

1)  Dziś w parafiach św. Antoniego w Bronowicach Małych i w Rząsce odpusty parafialne z 

sumą odpowiednio o godz. 12.00 i 11.00 

2)  W poniedziałek wspominamy św. Antoniego z Padwy, kapłana i doktora Kościoła, we 

wtorek bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, w środę bł. Jolantę, a w czwartek św. 

Alberta Chmielowskiego. 

3)  W czwartek po Mszy świętej o 18.30 Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia i 

recytowana Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Nabożeństwo czerwcowe w 

niedziele o godz. 18.00 a w dni powszednie po Mszy św. wieczornej o 18.30. 

4)  W poniedziałek po czerwcówce na plebanii spotkanie Parafialnego Komitetu 

Światowych Dni Młodzieży. Tym, którzy chcieliby uczestniczyć w wydarzeniach ŚDM 

Kraków 2016, korzystając z pakietu pielgrzyma, przypominamy, że pozostał ostatni tydzień 

na rejestrację. W środę 15 czerwca w parafii św. Jadwigi Królowej o godz. 20.00 szkolenie z 

policją wszystkich wolontariuszy ŚDM. 

5) W okresie wakacyjnym ( lipiec, sierpień ) poradnia Pomoc Bliźniemu będzie nieczynna. 

Prosimy uwzględnić przerwę i skorzystać z pomocy poradni przed wakacjami. Program 

działania poradni w gablocie parafialnej i na stronie internetowej parafii. 

6) Zachęcamy do włączania się w krąg modlitwy za ŚDM. Do tej pory ogarniamy modlitwą 

blisko 700 pielgrzymów, którzy przybędą do naszej parafii. Bileciki z imieniem i 

nazwiskiem pielgrzyma, w intencji którego pragniemy się modlić można pobrać w zakrystii.  

7) W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Leokalda Skłodowskiego i śp. Helenę 

Jastrzębską.   …wieczny odpoczynek racz Im dać panie… 

 

 

 

 

 
 


