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W miniony poniedziałek obchodziliśmy setną rocznicę urodzin św. Jana Pawła II.  Z tej okazji,  młodzież naszej
parafii przygotowała i poprowadziła czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem. 
Każdy, kto wchodził do kościoła, otrzymywał od młodzieży różę, białą lub żółtą, która złożona pod obrazem św.
Jana Pawła II, była wyrazem wdzięczności za Jego życie, służbę Kościołowi i pontyfikat!
Dziękujemy  wszystkim  (ok.  stu  osobom),  które  wzięły  udział  w  czuwaniu  poprowadzonym  przez  młodzież.
Zespołowi  muzycznemu,  za  ubogacenie  naszej  modlitwy  pięknym  śpiewem.  Przede  wszystkim  dziękujemy
młodzieży, za obecność i zaangażowanie.
Św. Janie Pawle II, módl się za nami!

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1/ W tygodniu w Liturgii wspominamy w wtorek św. Filipa Nereusza, prezbitera, jest to też Dzień Matki, dlatego
dodatkowa  Msza  św.  w  intencji  naszych  matek,  zmarłych   i  żyjących,  szczególnie  w  stanie  błogosławionym
zostanie odprawiona w górnym kościele o g. 18.00. Intencje wcześniej przyjęte będą odprawione, wraz z Nabo-
żeństwem Majowym w dolnym kościele.
2/ W czwartek o  19.30 w dolnym kościele Msza św. o ustanie epidemii. 
3/ W piątek wspomnienie obowiązkowe św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. Całodzienna Adoracja w Kaplicy NS
(w tym – 15.00 Koronka do Bożego Miłosierdzia, o 16.00 modlitwa Wspólnoty Krwi Chrystusa, o 17.15 – Różaniec
w intencji pokoju na świecie i ustanie pandemii.
4/  W sobotę  w Wigilię  Uroczystości  Zesłania  Ducha Świętego,  po Apelu Maryjnym Szkoła Maryi  poprowadzi
modlitewne czuwanie w noc przed Zesłaniem Ducha Świętego. O 20.40 tradycyjnie nabożeństwo majowe, 21.00
Apel Jasnogórski,  21.30 konferencja,  22.15 medytacja Słowa Bożego,  o  22.45  Adoracja z modlitwą uwielbienie,
a o 24.00 Eucharystia.  Zapraszamy młodzież,  szczególnie oczekującą na sakrament Bierzmowania.  Codzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu do końca maja. 
5/  W każdą niedzielę, do niedzieli Zesłania Ducha Świętego nabożeństwo Drogi Światła o g. 21.15 w górnym
kościele (po Apelu Jasnogórskim) 
6/ Sprawy związane z I Komunią św. omawiamy z Ks. Krzysztofem. Jest prośba o szybki odbiór strojów. Dla osób,
które zadeklarowały termin przed wakacjami, zostały wyznaczone niedziele 7 i 14 czerwca. Daty powakacyjne
zostaną podane później. Nowe terminy Bierzmowania wyznaczy Kuria Biskupia.
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Pierwsze czytanie Dz 1, 1-11
Uniósł się w ich obecności w górę
Psalm Ps 47 (46)
Pan wśród radości wstępuje do nieba
Drugie czytanie Ef 1, 17-23
Bóg posadził Chrystusa po swojej prawicy
Ewangelia Mt 28, 16-20
Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi

Intencja Apostolstwa Modlitwy 
na miesiąc maj:

Intencja ewangelizacyjna — 

Za diakonów. Módlmy się, aby diakoni,
wierni służbie Słowa i ubogich, byli

ożywiającym znakiem dla całego
Kościoła. 

Słowa Ewangelii według Świętego Mateusza
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu
pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:

«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając
im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A
oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

Komentarz: 

Jako  ochrzczeni,  jako  dzieci  Boże,  wszyscy
jesteśmy  zaproszeni  do  osiągnięcia  radości
wiecznej  w  niebie,  do  świętości.  Ale  nie
dostaniemy się tam z „pustymi rękami”. Przede
wszystkim mamy jak najlepiej wypełnić swoje
życiowe powołanie,  zadania,  i  być świadkami
Chrystusa  tam,  gdzie  żyjemy,  aby  wejść  do
nieba z jakimś swoim osobistym „atrybutem”.
Co  nim  może  być?  Może  będzie  to  płaczące
dziecko,  może  postać  kogoś,  komu
wyprosiliśmy łaskę nawrócenia? A może – na
dzisiejsze czasy – odstąpiony komuś respirator,
zegar  odmierzający  czas  posługi  wobec
chorych, przekazana maseczka? Jaki czas, taki
„atrybut”.

I nie bójmy się, bo przecież: „Ja jestem z wami
przez wszystkie dni, aż do skończenia świata” 
– mówi Pan (Mt 28, 20).

„Chrzest  wszystkim  narodom!” -  narysował
Mikołaj Karczewski, lat 10
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DROGA ŚWIATŁA – z czym się to je?
 Z księdzem dr.  hab.  Grzegorzem Rysiem, wykładowcą Papieskiej  Akademii Teologicznej  w
Krakowie oraz Wyższej Szkoły Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera, rozmawia Błażej Tobolski

Czym jest Droga Światła, nabożeństwo mało chyba
znane  w  Polsce?  Czy  stanowi  ono  kontynuację
Drogi krzyżowej?
- Niewątpliwie istnieje tutaj jakaś analogia. Tak jak jest
XIV  stacji  Drogi  krzyżowej,  tak  w  Drodze  Światła
proponuje  się  również  XIV  stacji  wielkanocnych,
opartych na tekście Pisma Świętego.
To niezbyt popularne w Polsce nabożeństwo nie jest
jednak wbrew pozorom  zupełnie  nowe.  Ma ono bo-
wiem swoje korzenie jeszcze w duchowości salezjań-
skiej. Droga Światła na szerszą skalę stała się znana w
Roku  Jubileuszowym.  Znalazła  się  ona  w  oficjalnym
modlitewniku Wielkiego Jubileuszu i pielgrzymi udają-
cy się do Rzymu mogli ją odprawiać. Spotkała się chy-
ba jednak z większym odzewem na Zachodzie niż w
Polsce. Ja sam zetknąłem się z Drogą Światła w Londy-
nie w jednej z parafii angielskich.
Dwa lata temu w Krakowie spróbowaliśmy pierwszy
raz odprawić Drogę Światła z duszpasterstwami aka-
demickimi.  Szliśmy  wtedy  ulicami  miasta  w  wigilię
świętego Stanisława (7 maja) z Wawelu na Skałkę. Po-
nieważ  największym  świadkiem  zmartwychwstania
jest  zawsze  męczennik,  połączyliśmy  ze  sobą  wspo-
mnienie męczeństwa św. Stanisława i  medytację nad
wydarzeniem Paschy. W tym roku Droga Światła bę-
dzie organizowana już po raz trzeci. Powoli to wyda-
rzenie przebija się jakoś do świadomości krakowian.
Rozpoczynamy  zwykle  z  kilkudziesięcioma  osobami,
ale jak dochodzimy do Skałki, jest już spory tłum (le-
piej powiedzieć: wspólnota!), idący za krzyżem prze-
wiązanym stułą koloru czerwonego - symbolem zmar-
twychwstania, a nie tylko męki Jezusowej.
No właśnie. W liturgii chyba dużo mocniej akcentu-
je się mękę i śmierć Jezusa, a więc i Wielki Post niż
okres wielkanocny?
Myślę że troszkę zachwiane są tutaj proporcje. Nasza
pobożność wielkopostna jest rozbudowana; także bar-
dzo emocjonalna. 

Tak naprawdę idea tych 40 dni jest jednak taka, że mu-
simy w Wigilię Paschalną odnowić swoje przyrzeczenia
chrzcielne, tzn. odkryć w sobie zmartwychwstanie Je-
zusa. Istnieje niebezpieczeństwo, że gdy skoncentruje-
my się na samym Wielkim Poście,  to nie poprowadzi
nas do tego, co jest istotą chrześcijaństwa - doświad-
czania żywego Jezusa, tego że On jest Kimś żywym w
moim życiu. Aby uznać prawdę o tym, że Jezus został
zabity, nie trzeba być wierzącym - na to są świadectwa
historyczne.  Wiara sprawdza się  dopiero w doświad-
czeniu  żywego  Jezusa.  Już  Ojcowie  Kościoła  zwracali
uwagę,  że  post  trzeba  uświęcać,  że  musi  on  znaleźć
znaczenie poza sobą. Pamiętać musimy, że to Wielka-
noc  jest  najważniejszym  wydarzeniem  chrześcijań-
skim, a Pascha absolutnym centrum naszej wiary. Tak
więc te 50 dni od zmartwychwstania powinny być jed-
nym wielkim świętem. Tymczasem nie wyraża się to za
bardzo w naszej pobożności.

W  jaki  sposób  więc  i  w  jakie  dni  należałoby
odprawiać Drogę Światła w parafiach?
-  Zawsze  w  Kościele  tak  bywało,  że  tego  typu
nabożeństwa najpierw funkcjonują jako wyraz pewnej
pobożności,  a  dopiero  później  zyskują  oficjalną
aprobatę  Kościoła.  W  tej  chwili  jest  więc  czas  na
rozmaitą inicjatywę.
Na  pewno  najlepszym  czasem  na  przeżywanie  Drogi
Światła byłaby niedziela albo sobota wieczór, ale cały
okres  wielkanocny jest  obchodem zmartwychwstania
Jezusa. Dzień więc, wydaje mi się, nie jest tutaj aż tak
istotny.

Samo nabożeństwo może być np. drogą do chrzcielnicy
i  kończyć  się  odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych.
Można wprowadzić również znak paschału, za którym
wędruje  się  pomiędzy poszczególnymi  stacjami.  Albo
też, tak jak robimy to w Krakowie, podążać za krzyżem
przewiązanym czerwoną stułą.
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Stacje Drogi Światła
I Jezus powstaje z martwych
II Uczniowie przy pustym grobie
III Zmartwychwstały Pan objawia się Marii Magdalenie
IV Zmartwychwstały Pan ukazuje się uczniom na drodze do Emaus
V Zmartwychwstały Pan objawia się przy łamaniu chleba
VI Zmartwychwstały Pan ukazuje się Apostołom
VII Zmartwychwstały Pan przekazuje uczniom władzę odpuszczania grzechów
VIII Zmartwychwstały Pan umacnia wiarę Tomasza
IX Zmartwychwstały Pan spotyka uczniów nad Jeziorem Galilejskim
X Zmartwychwstały Pan przekazuje prymat Piotrowi
XI Zmartwychwstały Pan zawierza uczniom swoją misję wobec świata
XII Zmartwychwstały Pan wstępuje do Ojca
XIII Oczekiwanie z Maryją na Ducha Świętego
XIV Zmartwychwstały Pan posyła uczniom obiecanego Ducha

W naszej parafii, nabożeństwo drogi światła, odbywa się w każdą niedzielę wielkanocną o g. 21.15 w górnym
kościele. 

Intencje mszalne na nadchodzący  tydzień:
Poniedziałek  25.05.2020   Wtorek  26.05.2020

8.00 1. ++Franciszek i Matylda STUBIŃSCY.
2. +Franciszek i ++ z rodziny DYBSKICH.
3. +Katarzyna SZCZERBOWSKA

8.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XXVI)
2. W intencji Sławka z okazji urodzin. Dziękczynno-
błagalna. 
3. +Katarzyna SZCZERBOWSKA.18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XXV)

2. +Jarosław PIĄTEK (XXIII)
3. W intencji ks. Proboszcza od WKC, o potrzebne 
łaski i opiekę Maryi.

18.00 1. ++Leonia i Gerard oraz ++ z RODZINY. 
2. +Jarosław PIĄTEK (XXIV)
3. W intencji matek żyjących i zmarłych.

 Środa  27.05.2020  Czwartek  28.05.2020
8.00 1. +Jarosław PIĄTEK (XXV)

2. +Katarzyna SZCZERBOWSKA
8.00 1. +Mirosław TARANOWICZ w 4. r. śmierci. 

2. +Jarosław PIĄTEK (XXVI)
3. +Katarzyna SZCZERBOWSKA

18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XXVII)
2. ++Paweł i Gertruda STANGORRA

18.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XXVIII)
2. +Franciszek BEROWSKI w 7. r. śmierci.

19.00 O ustanie epidemii.
 Piątek  29.05.2020   Sobota  30.05.2020
8.00 wolna intencja. 8.00 1. +Ewa ANDRZEJCZAK (XXX)

2. +Andrzej KURNATOWSKI w miesiąc po śmierci. 
3. +Jarosław PIĄTEK (XXVIII)
4. +Katarzyna SZCZERBOWSKA. 18.00 1. +Jarosław PIĄTEK (XXVII)

2. +Ewa ANDRZEJCZAK (XXIX)
3.  +Jan  SANIEWSKI  w  przypadającym  dniu
urodzin. 

18.00 ++Janusz RZEWUSKI w 38. r. śm. oraz ++ 
dziadkowie Eugenia, Edward oraz rodzeństwo 
Jolanta i Antoni.

Niedziela   31.05. 2020    
7.30 1. O dary Ducha Świętego i umocnienie wiary dla wnuków i prawnuków. 

2. W int. Leokadii o zdrowie i Boże błog., oraz opiekę Matki Bożej.
9.00 +Jarosław PIĄTEK (XXIX)
9.15 +Justynka PRZYWARA oraz ++rodzice z obu stron.
10.30 1.  +Leopold STENCEL w 23.  r.  śmierci,  +  Władysława i  ++ dziadkowie i  babcie  oraz Augustyn POLASZK i

+Jadwiga GUZMAN. 
2. Z okazji 1. rocznicy urodzin Piotra o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Maryi. 

11.00 W int. Jagody z okazji 19. rocznicy urodzin – o potrzebne łaski i opiekę Maryi oraz pomyślną maturę.
12.00 1. W int. Julii z okazji 18. rocznicy urodzin, o opiekę Maryi i Boże błog., w dorosłym życiu oraz o potrzebne

łaski.
2. Dzięk. w 10. r. ślubu Moniki i Bogdana z prośbą o łaski zdrowia dla dzieci i rodziców z obu stron. 

13.15 1. Błagalna o znalezienie nowej pracy dla Emilii. 
2. +Bronisława WILKE – miesiąc po pogrzebie. 

18.00 O Boże błog. i op. Maryi i potrzebne łaski dla Moniki, Liliany i wnuczki Agaty.
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