
INTENCJE MSZALNE od 04 do 10 października 2021 
PONIEDZIAŁEK (04 X 2021) - Wspomnienie św. Franciszka z Asyżu 

700 
1) + Zdzisława Kaziród – int. od Eweliny i Witolda Pyzik 
2) + Zbigniew Rylewicz – int. od chrześnicy Anny z rodziną 
3) ++ Alicja Sokołowska i jej rodzice 

730 Dziękczynna z otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Stanisławy w 
86 r. urodzin 

18
30

 ++ Józef, Józefa, Zofia Bąk, Janina, Stanisław, Stefan 
WTOREK (05 X 2021) - Wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej 
700 + Stanisław Chmielowski – int. od Zbigniewa Sroczyńskiego z rodziną 
730 + Kazimierz Białota w 18 r. śm.  

1830 O potrzebne łaski i opiekę MB i wstawiennictwo św. Faustyny dla róży VI oraz za 
zmarłych członków 

ŚRODA (06 X 2021) 

700 1) + Bronisława w 8 r. śm. 
2) O zdrowie dla Stanisławy i córki Sylwii oraz o bł. Boże dla całej rodziny 

730 O bł. Boże i opiekę MB na dalsze lata życia dla Ludwiki 
1830 Za Radio Maryja 
CZWARTEK (07 X 2021) – Wspomnienie NMP Różańcowej  

700 
1) + Stanisław Chmielowski – int. od rodziny Jaroszów 
2) ++ Marian, Dezydery Sikora 

730 + Ewelina Urbańczyk – int. od sąsiadów z klatki VI 
1830 + Jan Lach w 21 r. śm.  
PIĄTEK (08 X 2021)  

700 
1) ++ Zdzisława Kaziród, Józef mąż – int. od Janiny 
2) + Adam 
3) + Zbigniew Rylewicz – int. od bratanicy Danuty 

730 + Adam Kądziołka w 7 r. śm.  
1830 ++ Janina i zm. z rodziny 
SOBOTA (09 X 2021) - Wspomnienie bł. Wincentego Kadłubka 

700 
1) + Stanisław Chmielowski – int. od pracowników Zakładu Opieki Zdrowotnej w 
Osieku 
2) + Zbigniew Rylewicz – int. od bratanicy Barbary Łośko z rodziną  

730 
1) ++ Emilia, Władysław 
2) ++ Rozalia, Piotr, Janina, Jan 

1830 ++ Antoni Bajorek w 4 r. śm., Zofia Półtorak w 4 r. śm, Eugeniusz w 23 r. śm.  
XXVIII NIEDZIELA ZWYKŁA  (10 X 2021)  
730 + Tadeusz Fiałkowski – int. od Władysławy Szewczyk  

900 ++ Tadeusz, Jacek Batko, Barbara Baran, Janina Obuch-Woszczatyńska, Ludwik 
Moksa 

1030 + Teresa Kralka  
1200 ++ Władysława, Jan Warzybok i zm. z rodz. Warzyboków i Krupów 
1315 + Marcin Bosak 
1700 + Edward w 28 r. śm. 
1830 Za parafian 
2000 + Kazimierz w 5 r. śm.  
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EWANGELIA NA 27. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ / Mk 10, 2 – 16 / 

 
 Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, 
pytali Go, czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: 
«Co wam przykazał Mojżesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list 
rozwodowy i oddalić». Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na 
zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na 
początku stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego 
opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą 
oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co 
więc Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». W domu uczniowie 
raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala swoją żonę, a 
bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści 
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». Przynosili Mu 
również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko zabraniali im 
tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy 
królestwo Boże. Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa 
Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł 
na nie ręce i błogosławił je. 

REFLEKSJA 
„Bóg stworzył ich mężczyzną i kobietą” – to słowa, które 

przypominają prawdę o związku małżeńskim i jego boskim pochodzeniu, 
o równości mężczyzny i kobiety oraz wierności. „Co Bóg złączył, człowiek 
niech nie rozdziela”. Małżeństwo błogosławi sam Bóg. Małżeństwo to 
rzeczywistość duchowa, to sakrament. Zawierając związek małżeński, 
potrzeba dojrzałości i wiary. My jesteśmy słabi, ale oddawajmy nasze 
relacje Bogu – i nie tylko te małżeńskie – niech On przemienia je swoją 
miłością i wzmacnia nasze nadwątlone siły swoją mocą. On jest naszym 
Bogiem, a my Jego dziećmi. 

 



ZAPAŁKA ZAPALAJACA CAŁY ŚWIAT. PAULINA JARICOT 
 

 Trwa pierwsza połowa 19. wieku. Burzliwy okres wojen, rewolucji, 
przemian cywilizacyjnych w Europie i na świecie. W takich 
niesprzyjających okolicznościach skromnej mieszkance Lionu, Paulinie 
Jaricot przychodzi do głowy natchnienie, by wesprzeć materialnie i 
duchowo misje i dzieła miłosierdzia na całym świecie.   
 Urodziła się w wielodzietnej, raczej religijnej rodzinie producenta 
jedwabiu. Widziała ojca rozpoczynającego dzień od modlitwy. 
Korespondowała z bratem kontynuującym formację seminaryjną w 
seminarium duchownym w Paryżu. W wieku 17 lat miała już swoją 
sympatię, a rodzice zaczęli myśleć o jej ślubie i o posagu dla córki. Po 
szczęśliwym, koniec końców, upadku z wysokości, Paulina poznawszy 
kruchość życia zaczęła częściej czytać Biblię, codziennie uczestniczyć we 
Mszy św. Sama w zapiskach wskazuje na płomienne kazanie pewnego 
Jezuity o próżności, które skłoniło ją do rozmowy duchowej i spowiedzi 
generalnej u kaznodziei.  
 Jako pełnoletnia kobieta składa ślub czystości i staje sie tercjarką 
dominikańską. Skupia wokół siebie, w grupie modlitewnej kobiety, które 
codziennie adorują Najświętszy Sakrament i pomagają najnędzniej 
uposażonym rodzinom pracowników fabryk włókienniczych Lionu, 
kobietom wypchniętym na ulicę, uwikłanym w prostytucję, pogrążonym 
w alkoholiźmie. Ich właśnie zachęca do pracy i zbiórek na rzecz misji. 
Prosta forma resocjalizacji, przywrócenia wiary w sens życia w 
społeczeństwie i dla społeczeństwa. Wystarczy jej zdaniem odłożyć z 
tego, co się zarobi jedno lub 2 sou (1/20 franka, czyli około dzisiejszych 4 
złotych) na tydzień. Inicjatywa, entuzjatycznie przyjęta przez adresatów 
przeradza się wkrótce w Związek Lioński, w 1822 w Dzieło Rozkrzewiania 
Wiary, które w stulecie jego istnienia (1922) papież Pius XI przekształca w 
Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, gromadzące dziś na całym świecie 
150 milionów dolarów na misyjne projekty duszpasterskie pożyteczne dla 
społeczeństw objętych działalnością misyjną Kościoła.  
 Podobny sukces odnosi proponując sieć wsparcia modlitewnego 
dla misji, tworząc piętnastoosobowe grupy modlitewne różańca, w 
których każdy uczestnik zobowiązuje się codziennie odmówić jeden 
wyznaczony dziesiątek różańca świętego i zachęcić do udziału we 
wspólnej modlitwie kolejne pięć osób, które dadzą początek nowej grupie 
modlitewnej, nowej róży. W 1826 roku powstaje z jej inicjatywy 
stowarzyszenie Żywy Różaniec. Zapałka, jak o sobie mówiła, może 

zgasnąć, nota bene w zapomnieniu i ubóstwie, ważne że świat płonie 
zaangażowaniem w duchowe i materialne wsparcie dla misji.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 27. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 1. W październiku codziennie zapraszamy na różaniec. W 
niedziele o 18.00, w dni powszednie o 17.45. Zachęcamy również do 
modlitwy różańcem poza świątynią, być może do założenia własnej 
rodzinnej róży różańcowej. 
 2. Jutro wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, we wtorek 
wspomnienie św. Faustyny Kowalskiej, sekretarki Bożego Miłosierdzia, w 
czwartek wspomnienie NMP Różańcowej, w sobotę wspomnienie bł. 
Wincentego Kadłubka.  
 3. W najbliższą niedzielę 21. Dzień Papieski przeżywany pod 
hasłem Nie lękajcie się! Zachęcamy do modlitwy za wstawiennictwem św. 
Jana Pawła II o roztropne i pobożne wychowanie młodego pokolenia. W 
naszym kościele do skarbony przy biuletynie Wspólnota i skarbon 
wolontariuszy zbierzemy składkę na rzecz FDNT.  
 4. Przypominamy, że do najbliższej niedzieli włącznie trwa 
nieprzekraczalny termin rejestracji kandydatów do bierzmowania z klas 
VI, VII i  VIII Szkoły Podstawowej. 
 5. W minioną niedzielę zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu 
Polski przeprowadziliśmy liczenie wiernych uczestniczących w 
niedzielnej Mszy św. W naszym kościele uczestniczyło 1835  wiernych, co 
(przy założeniu, że parafia liczy ok. 6 tys. wiernych i wszyscy 
uczestniczący byliby naszymi parafianami) daje 31 % ogólnej liczby 
wiernych naszej parafii (przed rokiem 16%, przed dwoma laty 47,7%). Na 
dziesięciu uczestniczących we Mszy św. 6 to kobiety. Blisko czterech z 
dziesięciu uczestniczących we Mszy św. przyjęło komunię świętą (przed 
dwoma laty trzech)  Dziękujemy Oazie, lektorom i ministrantom za 
posługę liczenia. 
 6. Salezjański Wolontariat Misyjny Młodzi Światu zaprasza 
wszystkich, którzy chcą poświęcić swój czas i są gotowi do dzielenia się 
tym, co posiadają z drugim człowiekiem w najdalszych zakątkach świata. 
Spotkania wolontariatu odbywają się w każdy poniedziałek o godzinie 
18:00 na ul. Tynieckiej 39 w Krakowie. Więcej informacji na stronie 
swm.pl 
 7. Szczegóły dotyczące głosowania w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, zwłaszcza na projekt 6. dedykowany mieszkańcom 
naszego osiedla znajdziemy w gablotach parafialnych i na stronie 
internetowej budzet.krakow.pl 


