
 

INTENCJE  MSZALNE   30 V  -  5  VI  2016 

Poniedziałek    30  V 

  7.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska - zakończenie 

  7.30  Dziękczynna z prośba o Boże Błogosławieństwo dla Izabeli w 33 r. urodzin 

18.30  + Maria Łapińska / od Bronka z rodziną 

 

Wtorek     31  V 

  7.00  ++ Maria i Józef 

  7.30  + Augustyn Dudek 

18.30  + Danuta Gwóźdź 

 

Środa    1 VI 

  7.00  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska  

  7.30  + Maria Wontanowicz 

18.30  Intencja Radia Maryja 

 

Czwartek 2  VI 

   7.00  ++ Jan, Jolanta, Edward, Marianna 

   7.30  +  Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Stanisław Kosałka w 29 r. śmierci i jego rodzice 

 

Piątek    3  VI 
   7.00  ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach 

   9.00  ++ Helena i Eugeniusz 

 17.00  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

 18.30  Wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ 

 

 Sobota   4  VI 
   7.00  1) + Leszek Kordula 

            2) ++ Jan i Józefa 

   7.30  1)Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, za obelgi i bluźnierstwa 

            - od Róż Różańcowych 

           2) O triumf Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na całym świecie 

 18.30  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska 

 

Niedziela   5  VI 

  7.30  Dziękczynna z prośba o Boże Błogosławieństwo dla pań modlących się w Róży 5 

          i o wieczne zbawienie dla zmarłych 

  9.00  Dziękczynna w 3 r. urodzin Marcelego z prośba o Boże Błogosławieństwo i zdrowie 

          dla niego i dla jego rodziców 

10.30  W intencji kapłanów odwiedzających chorych na naszym osiedlu – o Boże 

          Błogosławieństwo, zdrowie i siły, by mogli godnie służyć swoim powołaniem 

12.00  O Boże Błogosławieństwo dla Ani i Marka oraz Gosi i Michała 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska / i + Antoni Małaszek w 20 r. śmierci 

18.30  Dziękczynna w 2 r. urodzin Karolka – o Boże Błog., zdrowie i potrzebne łaski 

20.00  O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Karoliny 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  /  Łk 7,1-10  / 

 

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do 

Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski 

był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z 

prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę. Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: 

Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam 

zbudował nam synagogę.  Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, 

setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, 

abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do 

Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam 

władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: Idź – a idzie; drugiemu: Chodź – a 

przychodzi; a mojemu słudze: Zrób to – a robi. Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i 

zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: Powiadam wam: Tak wielkiej wiary 

nie znalazłem nawet w Izraelu. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego. 

 

REFLEKSJA                                                                                             

Na kartach Ewangelii znajdziemy wiele przykładów, jak Pan Jezus okazuje różne uczucia. 

Radość, smutek, wzruszenie, nawet gniew i to nie jeden raz. Ale raz okazuje zdziwienie. 

Wtedy gdy usłyszał jak wielką wiarę miał setnik – poganin. Trochę dziwne – poganin i 

wierzący? A w dodatku ma wiarę większą niż wierzący w Boga? Po cichu porównuję swoją 

wiarę, z wiarą setnika i…???  

Najświętsze Serce Pana Jezusa i Niepokalane Serce Najświętszej Maryi Panny 

Główna zasługa w rozpowszechnieniu nabożeństwa do Najświętszego Serca Pana Jezusa 

przypada skromnej zakonnicy, wizytce, św. Małgorzacie Marii Alacoque (1647-1690).To 

jej 27 grudnia 1673 roku objawił się Pan Jezus i pokazując swoje Serce pełne ognia, 

powiedział: Moje Boskie Serce tak płonie miłością ku ludziom, że nie może dłużej utrzymać 

tych płomieni gorejących, zamkniętych w moim łonie. Ono pragnie rozlać je za twoim 

pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi swoimi Bożymi skarbami. Drugie i trzecie 

objawienie miało miejsce w następnym roku.  

 



Wreszcie w piątek po oktawie Bożego Ciała, 10 czerwca 1675 roku, nastąpiło ostatnie  

objawienie.  Chrystus, powiedział: żądam, aby pierwszy piątek po oktawie Bożego Ciała był 

odtąd poświęcony jako osobne święto ku czci mojego Serca i na wynagrodzenie Mi przez 

Komunię i inne praktyki pobożne zniewag, jakich doznaję. W zamian za to obiecuję ci, że 

Serce moje wyleje hojne łaski na tych wszystkich, którzy w ten sposób oddadzą Mu cześć lub 

przyczynią się do jej rozszerzenia. Pan Jezus dał św. Małgorzacie Alacoque dwanaście 

obietnic, dotyczących czcicieli Jego Serca:  1) Dam im łaski, potrzebne w ich stanie. 2) 

Ustalę pokój w ich rodzinach. 3) Będę ich pocieszał w utrapieniach. 4) Będę ich pewną 

ucieczką w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci. 5) Będę im błogosławił w ich 

przedsięwzięciach. 6) Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i ocean miłosierdzia. 7) Dusze 

oziębłe staną się gorliwymi. 8) Dusze gorliwe prędko dojdą do doskonałości. 9) Będę 

błogosławił domom, w których wizerunek Serca mojego będzie czczony.  10) Osoby, które 

będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje wypisane w Sercu moim. 11) Dam 

kapłanom dar wzruszania serc nawet najzatwardzialszych. 12) W nadmiarze miłosierdzia 

Serca mojego przyrzekam tym wszystkim, którzy będą komunikować w pierwsze piątki 

miesiąca przez dziewięć miesięcy z rzędu w intencji wynagrodzenia, że miłość moja udzieli 

łaskę pokuty, iż nie umrą w mojej niełasce, ani bez Sakramentów świętych, a Serce moje 

będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie życia. 

W wieku XIX rozpowszechniło się nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi dla 

podkreślenia przywileju Jej Niepokalanego Poczęcia i wszystkich skutków, jakie ten 

przywilej na Maryję sprowadził. Początek temu nabożeństwu dało ogłoszenie dogmatu o 

Niepokalanym Poczęciu Maryi przez papieża Piusa IX w roku 1854, jak też objawienia 

Matki Bożej w Lourdes (1858). Najbardziej jednak przyczyniły się do tego głośne 

objawienia Matki Bożej w Fatimie w roku 1917. Matka Boża przez kilka miesięcy objawiała 

się trójce dzieci, wzywając przez nie ludzi do modlitwy. Zapowiadała jak wiele nieszczęść 

przychodzi na świat przez ludzkie grzechy, pokazała też dzieciom piekło, a w nim wiele 

dusz potępionych, aby wzbudzić w nich grozę i tym większe pragnienie ratowania 

grzeszników od ognia wiecznego. Zażądała także z tej okazji, aby w każdą pierwszą sobotę 

miesiąca była przyjmowana Komunia święta wynagradzająca. W końcu poleciła: Gdy 

będziecie odmawiać różaniec, to na końcu dodajcie: - O Jezu, strzeż nas od grzechu i 

zachowaj nas od ognia piekielnego, wprowadź wszystkie dusze do nieba, a zwłaszcza te, 

które wyróżniały się szczególnym nabożeństwem do Niepokalanego Serca Maryi. 

10 grudnia 1925 roku Matka Boża pojawiła się siostrze Łucji, pokazała jej swoje Serce 

otoczone cierniami i powiedziała: Spójrz, córko moja, na to Serce otoczone cierniami, 

którymi ludzie niewdzięczni Mnie ranią. Ty przynajmniej staraj się Mnie pocieszać i 

oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinę śmierci z łaskami potrzebnymi do 

zbawienia tym wszystkim, którzy w pierwsze soboty pięciu następujących po sobie miesięcy 

wyspowiadają się, przyjmą Komunię świętą, odmówią różaniec, towarzyszyć Mi będą przez 

15 minut w rozważaniu tajemnic różańca świętego w intencji wynagrodzenia. W dniu 13 

października 1942 roku, w 15. rocznicę zakończenia objawień fatimskich, papież Pius XII 

drogą radiową ogłosił całemu światu, że poświęcił rodzaj ludzki Niepokalanemu Sercu 

Maryi. Polecił także, aby uczyniły to poszczególne kraje . Pierwsza uczyniła to Portugalia z 

udziałem prezydenta państwa. Polska była wówczas pod okupacją hitlerowską. Prymas 

Polski, kardynał August Hlond w obecności całego Episkopatu Polski i około miliona 

pielgrzymów uczynił to 8 września 1946 r. na Jasnej Górze przed obrazem Matki Bożej 

Częstochowskiej.   /ks.B/ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -  9  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

1). Dziś ulicami Krakowa przejdzie Marsz dla Życia i Rodziny. Jego uczestnicy 

zamanifestują przywiązanie do rodziny i poszanowania życia każdej osoby od poczęcia do 

naturalnej śmierci. Rozpoczęcie marszu o godzinie 10.00 na placu Matejki. Po jego 

zakończeniu piknik rodzinny w Ogrodzie Jordanowskim, z wieloma atrakcjami dla dzieci.  

Na stoisku przed kościołem można nabyć książkę o biskupie Albinie Małysiaku pt. Z 

pastorałem i humorem oraz film  Z wiarą na głęboką wodę. Autorzy książki i filmu 

podzielą się swoim świadectwem o tej wyjątkowej postaci Kościoła krakowskiego.    

2) Jutro wspomnienie Jana Sarkandra, kapłana i męczennika, we wtorek święto 

Nawiedzenia NMP i zakończenie nabożeństw majowych. W środę wspomnienie św. 

Justyna męczennika i rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych. W piątek Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa i Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów. W 

piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.  W sobotę wspominamy 

Niepokalane Serce NMP. Procesja w Oktawie Bożego Ciała, codziennie w czasie 

nabożeństwa majowego lub czerwcowego, czyli o godz. 18.00. W czwartek na zakończenie 

oktawy pobłogosławienie wianków i malutkich dzieci.   

3) Dziękujemy młodzieży oazowej i wolontariuszom ŚDM z parafii i z dekanatu za 

przygotowanie i czuwania przy symbolach ŚDM. Dziękujemy wszystkim wspierającym 

ofiarami, dekorującym i uczestniczącym w procesji Bożego Ciała.  Gratulujemy nowo 

pobłogosławionym lektorom i dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do ich 

błogosławieństwa.   

4) W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu z Godziną Świętą do 

20.00, którą poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym. W pierwszy piątek czerwca okazja do 

spowiedzi od godz. 6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.30 w kościele dolnym. Po południu od 

16.00 do 19.00 w kościele górnym. Na Mszę świętą o godz. 17.00 zapraszamy dzieci, 

zwłaszcza z klas III. O godz. 18.30 Msza święta dla gimnazjalistów z klas I i II w ramach 

przygotowania do Bierzmowania. Odprawimy ją jako wynagradzającą i uwielbiającą NSPJ. 

Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00 i przyjęcie 

chętnych do Honorowej Straży NSPJ. Zapisy chętnych do czwartku w zakrystii, a 

informacje o Straży w gablocie. W najbliższą sobotę o godz. 7.30 Msza św. 

wynagradzająca za zniewagi oraz z prośbą o triumf Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i 

na całym świecie, a po niej nabożeństwo w tej samej intencji. W sobotę odwiedzimy 

chorych z posługą sakramentalną od godz. 9.30. W sobotę o godz. 17.45 różaniec 

poprowadzony przez Akcję Katolicką.  

 5) Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie Akcji Katolickiej na plebanii i spotkanie 

Honorowej Straży NSPJ. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Rodziny Radia 

Maryja. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych, dla Róż 

Różańcowych.   6) W najbliższą niedzielę wolontariusze zbiorą przed kościołem składkę do 

puszek dla Fundacji Aniołów Stróżów, która wspiera potrzeby dzieci ukraińskich.   

7) W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp: + Zofię Walczak, + Włodzimierza 

Korasiewicza i  + Zofię Górską.      …wieczny odpoczynek, racz im dać Panie... 


