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1. Kalendarz liturgiczny: czwartek: I czwartek miesiąca – Nabo-
żeństwo w intencji powołań, piątek: I piątek miesiąca, sobota: 
I sobota miesiąca. W tym dniu, zgodnie z decyzją Biskupa Or-
dynariusza, nie będzie odwiedzin chorych. O godz. 17.00 – Na-
bożeństwo I soboty miesiąca, niedziela: I niedziela miesiąca. 

2. Zgodnie z  zarządzeniem Biskupa Ordynariusza: 1) w  każ-
dej Mszy Świętej lub w innych celebracjach może uczestniczyć 
maksymalnie do 5 osób, nie licząc sprawujących liturgię, to 
oprócz kapłanów i kilku niezbędnych usługujących, mają to być 
w  pierwszej kolejności osoby zamawiające intencję mszalną, 
2) Nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali odprawiane 
będą bez udziału wiernych.

3. Nasza parafia przeprowadza transmisje on-line 24h/dobę. 
Zachęcamy do udziału on-line w Mszach Świętych w dni po-
wszednie o godz. 6.30 i o godz. 18.00, w niedzielę wg stałych 
godzin sprawowanych Mszy św., w nabożeństwach, w Różańcu 
Świętym codziennie o godz. 20.30 oraz w Koronce do Bożego 
Miłosierdzia codziennie o godz. 15.00.

4. Przypominamy, że Biskup Ordynariusz Jan Wątroba, udzielił 
dyspensy od obowiązku niedzielnego uczestnictwa w Mszach 

świętych osobom w  podeszłym wieku, osobom chorym lub 
mającym objawy infekcji, dzieciom i młodzieży szkolnej oraz 
dorosłym sprawującym nam nimi bezpośrednią opiekę, a także 
wszystkim wiernym, którzy czują obawę przed zakażeniem ko-
ronawirusem. 

5. Przypominamy, że w naszej parafii codziennie będzie można 
skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania w godz. od 9.00 
– 12.00 oraz od godz. 17.00 – 19.00. Prosimy, aby przy spowie-
dzi zastosować się do informacji, wywieszonej na konfesjona-
łach, jak również stosowanie się do przepisów o odpowiedniej 
odległości między osobami. Przy wejściu do kościoła, przy 
konfesjonałach i w toaletach znajdują się środki dezynfekcyjne 
w trosce o nasze bezpieczeństwo. PROSIMY O ICH UŻYWA-
NIE ! Informujemy również, że po każdej Mszy św. w naszym 
kościele są dezynfekowane klamki i ławki.

6. Kancelaria parafialna w tym tygodniu będzie nieczynna. Pil-
ne sprawy prosimy załatwiać telefonicznie.

7. Zachęcamy do przeglądania naszej gazetki parafialnej w wer-
sji elektronicznej, która umieszczona jest na stronie interneto-
wej parafii. 

8. Parafianom i Gościom mimo tego trudnego czasu życzymy 
mocnej wiary i ufności w Bożą Łaskę ! 

9. W poprzednim tygodniu odeszli do wieczności: + Aniela Oba-
ra, + Arkadiusz Turoń. Dobry Jezu, a nasz Panie…
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Zbawienia
Zbawienia

Rita słynie głównie z tego, że przebaczyła mordercy męża, a po 
śmierci synów stoczyła 4-letnią walkę z przeciwnościami na drodze 
do wstąpienia do zakonu. Wyróżniały ją trzy cechy, które mogą nam 
pomóc przyjąć wyzwania związane dziś z epidemią.

Są to: długie przebywanie w  izolacji, posłuszeństwo „absurdal-
nym” rozkazom przełożonych i jedność z Jezusem w Wielkim Poście 
aż po ranę z ciernia Jego korony.

Kiedy 36-letnia wdowa została augustianką, wiodła surowy tryb 
życia. Regularnie pościła, za zgodą kierownika duchowego prakty-
kowała umartwienia. Chciała w  ten sposób wyrazić swoją miłość 
i wdzięczność dla Pana, który będąc bez winy, złożył siebie w ofierze.

W okresie Wielkiego Postu starała się iść z Nim Drogą Krzyżową. 
I widać jej pragnienia były Mu miłe, bo dopuścił ją do współmę-
ki w niecodzienny sposób.

Cierń korony Jezusa
W  Wielki Piątek 1442 roku usłyszała pełne pasji kazanie, po 

którym klęczała pod krzyżem, kontemplując rany Zbawiciela. Na-
gle poczuła ostry ból! Chwyciła się rękoma za czoło. Krew ciekła jej 
strumieniem między palcami. Od figury Jezusa jakoś odpadł jeden 
cierń z korony, wbijając się w jej głowę.

Siostry wezwały lekarza, ten był bezradny… Żaden medyk nie 
mógł jej pomóc. Rana na czole stale ropiała i  się nie zagoiła. Rita 
dźwigała bolesny stygmat do końca życia.

Samotni, ale nie osamotnieni! 
„Św. Rita przez 15 lat była odizolowana od reszty wspólnoty 

ze względu na straszny odór wydobywający się z rany. Jest więc 
szczególną patronką na obecny czas przymusowej samotności (nie 
osamotnienia!). Jej izolacja w celi była jednak wypełniona obecno-
ścią – niewidzialnego Boga. Rita nigdy nie zwątpiła w  to, że Jezus 
pozostał przy niej, choć ludzi było niewielu”.

Przez kilkanaście lat ta aktywna, pełna życia kobieta została sama, 
prawie jak pustelnica.

Heroiczne poddanie
Do historii zakonu przeszła opowieść o  tym, jak przeorysza 

wdrażała 36-letnią wdowę, kobietę dojrzałą i  samodzielną, w  po-
słuszeństwo.  Kazała Ricie rano i wieczorem podlewać uschnięty 
krzak winorośli.

Praca bezsensowna, syzyfowa, bo z ziemi od lat wystawał tylko 
badyl… Tymczasem po roku posłuszeństwa, ku zdumieniu samej 
matki przeoryszy,  krzew wypuścił pędy!  Ożył. Wskrzesiła go po-
słuszna siostra Rita.

Buntując się przeciwko nakazowi kwarantanny, myślmy o jej wy-
trwałości. A także o Jezusie, który przez 40 dni na pustyni modlił się, 
pościł i przygotowywał do posłuszeństwa. Korona cierniowa Chry-
stusa jest pełna kolców heroicznego posłuszeństwa.

Źródło: https://pl.aleteia.org/
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NIEDZIELA 29.03.2020 r.
  7.00 + Stefan Czemowski w 12 rocznicę śmierci
  8.30 + Alfred Woś w 13 rocznicę śmierci – od żony
  DPS za Parafian
10.00 1) + Adam Kloc – greg.
 2) + Piotr Pączek – od córki z rodziną w 30-tym dniu od 

pogrzebu
11.30 + Agata Ziaja
12.45 1) + Andrzej Szymański – greg.
 2) + Zofia Mac – greg.
 3) + Konstanty Wojtasik w 15 r. śmierci – od córek
14.30 + Roman Kowalski – od sąsiadów z klatki
18.00 + Marek, +Irena, +Władysław
PONIEDZIAŁEK 30.03.2020 r.
  6.30  1) + Józef Kogut w 2 rocznicę śmierci, +Jan Kogut
 2) + Andrzej Szymański – zakończenie Mszy świętych 

gregoriańskich
18.00 1) + Adam Kloc – zakończenie Mszy świętych 

gregoriańskich
 2) + Zofia Mac – zakończenie Mszy świętych 

gregoriańskich
WTOREK 31.03.2020 r.
  6.30 1) + Józefa, + Władysław, + Janina, + Jan
 2) + Stanisław Chwiejczak – od rodziny Rułów z Przykopa
 3) + Stanisława Fornal, + Tadeusz Chałupczak w 28 

rocznicę śmierci
18.00 1) + Andrzej Zawierucha – od koleżanek i kolegów 

z „Telekomunikacji”
ŚRODA 01.04.2020 r.
  6.30 1) + Tadeusz – rozpoczęcie Mszy świętych gregoriańskich
18.00 1) Za dzieci nienarodzone
 2) + Maria Kumor – rozpoczęcie Mszy świętych 

gregoriańskich

 3) + Zdzisława Młynarczyk – od uczestników pogrzebu 
(poza parafią)

CZWARTEK 02.04.2020 r.
  6.30 1) + Tadeusz – greg.
 2) + Anna Kret – od Zofii Lolinsky
18.00 1) + Maria Kumor - greg. 
 2) + Andrzej Zawierucha – od piątki przyjaciół 

z Krakowskiej
PIĄTEK 03.04.2020 r.
  6.30 1) + Tadeusz – greg. 
 2) Dziękczynna z prośbą o mądrość i dary Ducha Świętego 

dla syna i wnuków
 3) + Anna Kret – od Haliny i Stanisława Pelczar 

z Niechobrza
  DPS 1) + Krystyna Majdańska – od uczestników pogrzebu 
18.00 1) + Maria Kumor – greg.
SOBOTA 04.04.2020 r. 
  6.30 1) + Tadeusz – greg.
 2) + Stanisław Chwiejczak – od koleżanek i kolegów 

Agnieszki
 3) + Adam Hałabud – od uczestników pogrzebu
 4) + Anna Kret – od swatów Pięciaków z Babicy
18.00 1) + Maria Kumor – greg.
NIEDZIELA 05.04.2020 r.
  7.00 1) + Tadeusz – greg.
  8.30 1) + Za Różę 17 – o Boże błogosławieństwo i opiekę Maryi
  DPS Za Parafian
10.00 1) + Maria Kumor – greg.
11.30 1) W 50 rocznicę ślubu Emilii i Witolda – dziękczynna 

za otrzymane łaski Boże z prośbą o dalsze Boże 
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej

12.45 1) O uzdrowienie dla Renaty
 2) + Stanisław Chwiejczak – od syna Mirosława z rodziną
18.00 1) Msza o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i potrzebne łaski dla Bogusława

intencje mszalne
29.03.2020 – 05.04.2020 r.
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Przed soborową reformą kalendarza liturgicznego V niedziela 
Wielkiego Postu rozpoczynała tzw. okres pasyjny. Teksty liturgiczne 
i czytania biblijne akcentowały temat męki Chrystusa. W tę niedzielę 
we wszystkich kościołach zasłaniano krzyże, obrazy a nawet ołtarze. 
W  odnowionej liturgii Wielkiego Postu zwyczaj ten pozostawio-
no w  zależności od decyzji Konferencji Episkopatu danego kraju. 
W Polsce został on zachowany.

Na początku Wielkiego Postu, począwszy od XI wieku, w  ko-
ściołach zasłaniano ołtarze tzw. „suknem postnym”. W  wiekach 
wcześniejszych nie pozwalano patrzeć na ołtarz i być blisko niego 
publicznym grzesznikom. Na początku Wielkiego Postu wszyscy 
uznawali prawdę o swojej grzeszności i podejmowali wysiłki pokut-
ne prowadzące do nawrócenia. Zasłonięte ołtarze, symbolizujące 
Chrystusa miały o tym ciągle przypominać i jednocześnie stanowiły 
post dla oczu. Można tu dopatrywać się pewnego rodzaju wyklucze-
nia wiernych z wizualnego uczestnictwa we Mszy św. Zasłona zmu-
szała wiernych do przeżywania Mszy św. w atmosferze tajemniczości 
i ukrycia. Od XVIII wieku ołtarze zasłaniano tylko podczas dwóch 
ostatnich tygodni, czyli na okres pasyjny.

Zwyczaj zasłaniania krzyży i  obrazów jest nieco późniejszy, 
gdyż pochodzi z XIII wieku. Istnieją różne próby wyjaśnienia tego 
zwyczaju. Biskup Wilhelm Durand z  Mende we Francji tłumaczy 
go faktem ukrycia przez Chrystusa w czasie męki swojego bóstwa. 
W  jednym z  Mszałów wydanych przed Soborem Watykańskim II 
znajdujemy objaśnienie, iż zwyczaj ten chce podkreślić wyniszcze-
nie Chrystusa i zmierza do tego, aby obraz Jezusa ukrzyżowanego 
mocniej zapadł w ludzkich sercach. Trzeba także pamiętać, że dawne 
krzyże nie często posiadały korpusu Chrystusa, lecz były zdobione 
cennymi kamieniami. W okresie rozważanie Męki Pańskiej należało 
więc zasłonić wszelkie bogactwo i znaki tryumfu, gdyż jest to czas 
postu i umartwienia.

Wydaje się, że ideę zasłaniania krzyży i obrazów dobrze wyjaśnia 
arcybiskup Nowowiejski: zasłona ta była symbolem żalu i pokuty, ja-
kim grzesznik oddać się powinien, aby mu wolno było znowu pod-
nieść oczy na majestat Boski, którego oblicze nieprawościami swy-
mi niejako sobie przysłonił; wyobraża także poniżenie Chrystusa, 
zakrywające chwałę Jego bóstwa i czyniące Go Żydom zgorszeniem 
a poganom głupstwem, aby w zmartwychwstaniu na kształt zasłony 
przedartej, objawiły ukrytą za nimi jasność i moc Boga Wcielonego.

Źródło: liturgia.wiara.pl
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