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1. Kalendarz liturgiczny: poniedziałek: Święto św. Andrzeja 
Boboli, Patrona Polski, piątek: nabożeństwo do Miłosier-
dzia Bożego.

2. Dzisiaj w naszej Parafii gościmy ks. Diakona, który wygło-
si do nas Słowo Boże oraz kleryków naszego Seminarium.

3. Zapraszamy dziś na modlitwę Koronką do Bożego Miło-
sierdzia na godz. 1500. W dni powszednie modlitwa ró-
żańcowa będzie po Mszy Świętej wieczornej. Zapraszamy 
codziennie na  Nabożeństwa majowe, które są w  naszej 
parafii odprawiane o godz. 1730. 

4. Dzisiaj dzieci z klas 4 na Mszy Świętej o godz. 1000 będą 
przeżywały rocznicę swojej I Komunii Świętej.

5. W  dniu 19.05 br. w  naszej Parafii będziemy przeżywać 
nawiedzenie figury Matki Bożej Fatimskiej oraz cało-
dzienną adorację. Przywitanie figury nastąpi przed Mszą 
Świętą poranną. Prosimy Parafian o  liczne uczestnictwo 
i modlitwę w ciągu całego dnia wg ustalonego porządku, 
podanego na drzwiach kościoła oraz w gazetce.

6. 5 czerwca br. dzieci, które przystąpiły w  tym roku do 
I Komunii Świętej udadzą się na pielgrzymkę m.in. do 
Krakowa Łagiewnik. Zapisy w zakrystii i u ks. Rafała.

7. W dniach 21-22 maja w naszej Parafii odbędą się kateche-
zy przedmałżeńskie, które poprowadzi ks. Zbigniew. Za-
pisy w zakrystii lub u ks. Zbigniewa. 

8. W dniach 13-21 sierpnia 2022 r. planowana jest autoka-
rowa pielgrzymka do Włoch „Śladami świętych” z odpo-
czynkiem nad morzem. Koszt wynosi 990 zł + 380 Euro. 
Zapisy u ks. Rafała.

9.  Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i wzięcia gazetki 
parafialnej, gdzie znajduje się m.in. ciekawy artykuł „Jak 
i dlaczego zamawiać Msze Święte?”.

10. Dziękujemy parafianom z ul. Mikołajczyka 12 , kl. 16 i 17 
za złożone ofiary na sprzątanie naszej świątyni. Prosimy 
o to teraz parafian z ul. Mikołajczyka 12, kl. 18 i 19. Bóg 
zapłać. Dziękujemy również za  składane ofiary na  tacę 
w kościele, do skarbony, poprzez ofiaromat, na tacę on-li-
ne oraz na konto parafialne. Dzisiaj składka na działalność 
Radia VIA. 

11. Do stanu małżeńskiego przygotowują się: Mateusz Tru-
ty i  Justyna Tokarska (zap. I) oraz Michał Mac i Klaudia 
Gniewek (zap. II). Kto by wiedział o przeszkodach zacho-
dzących między tymi osobami proszę powiadomić parafię.

12. Spotkania: wtorek: LSO i  Odnowa w  Duchu Świę-
tym „Emaus”, środa: chór parafialny „Soli Deo”, KSM 
o godz. 1900, sobota: schola „Pod wezwaniem” o godz. 1100.

13. Parafianom, Gościom i  Sympatykom życzymy mocnej 
wiary, nadziei i miłości, płynącej od Zmartwychwstałego 
Pana!

OgłOszenia Duszpasterskie
V Niedziela Wielkanocna – 15 maja 2022

Do kancelarii czy zakrystii możemy przyjść z  prośbą o  od-
prawienie Mszy w  prawie każdej intencji. Prawie, bo  Kodeks 
prawa kanonicznego określa, że  zamawiana intencja ma mieć 
na celu dobro Kościoła, czyli także wspólnoty wiernych. Są też 
tak zwane intencje kontrowersyjne. „To takie, kiedy np. ktoś chce 
zamówić Mszę o życie wieczne dla Józefa Stalina. Z pozycji wia-
ry wiemy, że Kościół nikogo nie potępił, nie wiadomo, czy Józef 
Stalin w ostatniej chwili nie zwrócił się do Boga. Ale taka inten-
cja wprowadziłaby zgorszenie, niezrozumienie i złość. W takich 
sytuacjach ksiądz może zaproponować odprawienie Mszy «w in-
tencji Panu Bogu wiadomej», bez wymieniania jej”. Unikamy for-
mułowania też takich intencji, które mają zabarwienie polityczne. 
Choć czym innym jest modlitwa za rządzących, a czym innym 
o to, by wybory wygrała jakaś konkretna partia. Eucharystia ma 
być komunią między uczestniczącymi i komunią z Panem Bo-
giem, a nie ma dzielić. Z wydanego przez Katolicki Uniwersytet 
Lubelski komentarza do Kodeksu prawa kanonicznego dowiadu-
jemy się, że określenie, za kogo faktycznie ma być odprawiana 
Msza święta, należy do kapłana, który ją sprawuje.

Wierni bardzo rzadko mają świadomość, że można zamówić 
Mszę w intencjach życia codziennego. Bo podczas Mszy można 
prosić Boga o wszystko, co nas dotyczy. O pojednanie z przyjacie-
lem, o większą miłość do męża czy żony, w intencji rozwiązania 
konfliktu w pracy, o zdanie kursu na prawo jazdy, o znalezienie 
małżonka, o pomyślny przebieg operacji, o znalezienie mieszka-
nia – czyli o to wszystko, co jest naszą codziennością. Ale intencje 
mszalne to nie tylko prośby. To także podziękowania. Za kolejny 
rok małżeństwa, za narodziny dziecka, za zdany egzamin, za roz-
wiązanie trudnej sprawy… 

Nawet jeśli nie do końca wiemy, jak zamówić Mszę, to wy-
starczy przyjść i powiedzieć księdzu, że mamy jakąś intencję, ale 
nie wiemy, jak ją sformułować. Ksiądz na pewno pomoże nam 
ubrać ją w słowa. Ważne, żeby była ułożona syntetycznie i krótko, 
prosto i konkretnie. Nie trzeba opowiadać kontekstu, wystarczy 
przestawić istotę. Pan Bóg i  tak będzie wiedział, o co nam do-
kładnie chodzi. Jeśli jednak nie chcemy, by wszyscy w kościele 
wiedzieli, w  jakiej intencji odprawiana jest Msza, ksiądz może 
odprawić Mszę „w intencji Panu Bogu wiadomej”. Ale wówczas 

nasze cODzienne życie na Ołtarzu. Jak i DlaczegO wartO zamawiać msze święte?
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Niedziela: 15.05
7.00 1) + Zofia, Jan, Stefania, Stanisława
 2) + Zofia – poza parafią
8.30 1) + Anna Kret – greg.
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) Rocznica I Komunii Świętej
 1) + Helena Barańska – greg.
11.30 1) + Danuta Flak
 2) O nawrócenie dla Karola
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
12.45 1) + Tadeusz Ostrowski
 2) + Krystyna i Tadeusz Bari oraz Helena i Jan Sołtys
18.00 1) + Bogdan Paśkiewicz – od brata Ryśka z rodziną
Poniedziałek: 16.05
6.30 1) + Bogdan Paśkiewicz – od opiekunki z MOPSu
 2) + Józefa i Józef
18.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Anna Kret – greg.
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Wtorek: 17.05
6.30 1) + Bogdan Paśkiewicz – od rodziny Tłuczków
 2) + Władysław Nabożny – od rodziny Ziemińskich 

i Szczepańskich
18.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Anna Kret – greg.
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Środa: 18.05
6.30 1) + Bogdan Paśkiewicz – od rodziny Kozaków
 2) + Henryk Bułaś – od syna Sławomira z rodziną
18.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Anna Kret – greg.
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)

Czwartek: 19.05
6.30 1) + Bogdan Paśkiewicz – od uczestników pogrzebu
 2) + Henryk Bułaś – od swatów Łąckich
18.00 1) + Stanisław, Katarzyna i Wojciech Dudek
 2) + Helena Barańska – greg.
 3) + Anna Kret – greg.
 4) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Piątek: 20.05 
6.30 1) + Henryk Bułaś – od córki Iwony z rodziną
 2) + Władysław Nabożny – od rodziny Superson
 3) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. 

Mikołajczyka 5
18.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Anna Kret – greg
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Sobota: 21.05 
6.30 1) + Henryk Bułaś – od Łukasza Perczyńskiego 

z rodziną
 2) + Władysław Nabożny – od córki z mężem
 3) + Magdalena Leśko – od sąsiadów z ul. 

Mikołajczyka 5
18.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) + Anna Kret – greg.
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
Niedziela: 22.05
7.00 1) + Władysław Nabożny – od córki z mężem
8.30 1) + Anna Kret – greg.
9.15 (DPS) Za parafian
10.00 1) + Helena Barańska – greg.
 2) O błogosławieństwo Boże dla Marka – poza parafią
11.30 1) + Henryk Bułaś – od żony Anny i syna Daniela
 2) O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

i wyleczenie z choroby nowotworowej dla Bogusławy
 3) + Maria Złonkiewicz – greg. (poza parafią)
12.45 1) + Ewa i Aleksander
 2) + Jadwiga i Antoni 
18.00 1) Bogdan Paśkiewicz – od córki Eweliny z rodziną

intencJe mszalne
15 – 22.05.2022 r.

plan aDOracJi w Dniu nawieDzenia figury 
matki BOżeJ fatimskieJ

„ksiądz ma obowiązek zapytać co to za intencja, żeby 
nie odprawiać Mszy w intencji niegodziwej, za to, co 
jest ewidentnie sprzeczne z wolą Bożą. 

Sprawując Eucharystię włączamy się w ofiarę Jezu-
sa, stajemy się jej uczestnikami, jej częścią – bierzemy 
w niej udział, a więc jednoczymy się «przez Chrystu-
sa, z Chrystusem i w Chrystusie» z Ojcem. «Intencja» 
oznacza, że robiąc to prosimy, by Pan Bóg w to zjedno-
czenie włączył konkretnego człowieka – by to zjedno-
czenie stało się przede wszystkim jego udziałem. Czy 
zatem ofiara Mszy świętej to coś więcej niż osobista 
modlitwa? Jest ona o tyle większa, że o modlitwę w tej 
intencji proszeni są też inni wierni, obecni na tej Mszy. 
Ma to więc też wartość modlitwy wstawienniczej. 
A wiemy przecież, że gdzie dwaj albo trzej są zebrani 
i w tej samej intencji się modlą, tam też jest Duch Świę-
ty. Na tym może polegać wyższość tej modlitwy.

Źródło: https://pl.aleteia.org

  7.00 –   8.00 Grupa modlitewna
  8.00 –   9.00 Mieszkańcy ul. Mikołajczyka 1, 3, 5, 7
  9.00 – 10.00 Mieszkańcy ul. Mikołajczyka 9, 11, 4, 6
10.00 – 11.00 Mieszkańcy ul. Mikołajczyka 8, 10, 12
11.00 – 12.00 Mieszkańcy ul. Krakowska 18 D, E, F i G oraz Krakowska domki
12.00 – 13.00 Mieszkańcy ul. Broniewskiego 23, 21, 19, 17, 15
13.00 – 14.00 Mieszkańcy ul. Broniewskiego 13, 11, 9, 7, 5, 3
14.00 – 15.00 Mieszkańcy ul. Spiechowicza 1, 3, 5, 7,
15.00 – 16.00 Mieszkańcy ul. Spiechowicza 9, 11, 13, 15
16.00 – 17.00 Mieszkańcy ul. Spiechowicza 4, 6, 8, 10
17.00 – 17.30 Mieszkańcy ul. Okulickiego 3, 5, 7, 9
17.30    Nabożeństwo majowe
19.00 – 20.00 Wspólnota dla Intronizacji NSPJ
20.00    odwiezienie figury Matki Bożej do Parafii Miłocin
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