
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 10 lutego do 16 lutego 2020 

 

Poniedziałek, 10 lutego – WSPOMNIENIE ŚW. SCHOLASTYKI, DZIEWICY 
7.00 1) + Inga w 5. rocz. śm.;  

2) + Joanna Leśniewska – int. od przyjaciółek Matki, Marii i Cecylii 

7.30 + Julian Gondek – int od Janiny Tokaczyk, Barbary Fil, Marii Gędkiewicz, Jolanty i 

Krzysztofa Gędkiewicz 

18.30 + Andrzej w 9. rocz. śm. 

Wtorek, 11 lutego – WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES  
7.00 O zdrowie, potrzebne łaski dla modlących się w Róży VI. i VIII. za przyczyną MB z 

Lourdes, a dla ++ Zm. o radość życia wiecznego 

7.30 O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB z Lourdes dla Małgorzaty w dniu urodzin – int. od 

Mamy 

18.30  W intencji Chorych 

Środa, 12 lutego  
7.00 + Stefan Malec – int. od Koleżanek z pracy Córki 

7.30 + Jan Nakoneczny w rocznicę urodzin – int. od Rodziny 

18.30 ++ Maria i Władysław Steczowicz 

Czwartek, 13 lutego  
7.00 + Jerzy Kulczycki w 10. rocz. śm. 

7.30 ++ Kazimierz, Stefania, Elżbieta Kędzierscy i Rodzice 

18.30  + Maria Łapińska w 4. rocz. śm. 

Piątek, 14 lutego – ŚWIĘTO ŚŚ. CYRYLA, MNICHA I METODEGO, BISKU-

PA, PATRONÓW EUROPY 
7.00 1) + Stefan Malec – int. od Koleżanek z pracy Córki; 2) + Wanda Cyganik 

7.30 + Wanda Degórska-Czubek – int. od Ireny i Marka Chmielak 

18.30 ++ Wiktoria, Teresa w rocz. urodzin  

Sobota, 15 lutego  
7.00 1) Rezerwacja; 2) + Joanna Leśniewska – int. od Pracowników Przedszkola 119 

7.30 ++ Ks. prałat Wojciech Święs i siostra Gerwazja Kłusek   

18.30 ++ Marian, Franciszek, Agnieszka, Władysław 

VI. NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 lutego  
7.30 + Edward Dukała – int. od rodziny Bigajów  

9.00 ++ Janina i Anicent  

10.30 Dziękczynno-bagalna o zdrowie i bł. Boże dla Zosi w 1. rocz. urodzin oraz dla Jej 

Roidziców, Babci, Pauliny i Michała Pawlik – int. od Małgorzaty  

12.00 ++ Walenty i Julua Dyda w 27. rocz. śm. 

13.15 Za Parafian 

17.00 + Jan Tekiela w 7. rocz. śm.  

18.00  Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia, intencje nowennowe: 1) Kazimiera (ona), 

Lucjan (w 29. rocz. śm.) Zawratka 

18.30 W intencjach nowennowych ofiarowanych przed wizerunkiem MBM 

20.00 + Józef Kaniecki – int. od Żony i Dzieci 
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EWANGELIA NA V. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mt 5, 13-16/ 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

    «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, 

czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i 

podeptanie przez ludzi. 

    Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto po-

łożone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, 

ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy są w domu. 

    Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli 

wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». 

 

REFLEKSJA 

 

Sól się rozpuszcza, światło wypala. Te dwa symbole objawiają, 

że życie chrześcijańskie jest posługiwaniem. Tracąc swe życie, 

upodabniamy się do Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, 

lecz aby służyć. Ci, którzy tracą swoje życie z Chrystusem, razem z 

Nim je odzyskują.  



KAMIEŃ ,,PIERWSZEGO”. GNIEW A MIŁOSIERDZIE BOGA. 

MALARSKIE WIZJE GNIEWU INSPIROWANE BIBLIĄ 

 

Kamień jako narzędzie zbrodni, metoda wymierzania sprawiedliwości, co nieroze-

rwalnie wiążę się z ludzkim gniewem. Na kartach Biblii możemy prześledzić różne rodzaje 

gniewu, różne jego przejawy i różne skutki. W swoim wystąpieniu odwołam się do kilku przy-

kładów biblijnych, z których później czerpali artyści różnych epok obrazując motywu gniewu. 

Pierwsze zabójstwo w historii biblijnej było następstwem gniewu z powodu od-

rzucenia przez Boga ofiary Kaina, a przyjęcia ofiary Abla. Pierwszym grzechem w przy-padku 

Kaina była zazdrość, przeradzająca się stopniowo w gniew. Orygenes uważa, że odrzucenie 

ofiary Kaina przez Boga spowodowane było obecnością grzechu w sercu Kaina. Określa go 

grzechem złości, która ujawniła się, co prawda, dopiero w chwili zabicia Abla, lecz o wiele 

wcześniej opanowała serce Kaina. Złość Kaina, według św. Jana Chry-zostoma, dostrzegalna 

była w smutku, jaki pojawił się na jego twarzy, a powód takiego zachowania był podwójny: 

Pan odrzucił jego ofiarę i przyjął ofiarę Abla. Efrem Syryjczyk jest tego samego zdania, wyja-

śnia bowiem, że Kain był zły, ponieważ została przyjęta ofiara jego brata. Zezłościł się zatem z 

powodu ognia, który opadając [ku ziemi] odróżnił ofiary. I posmutniała jego twarz z powodu 

śmiechu w oczach jego rodziców i sióstr, gdy ofiara jego została odrzucona. Widzieli bowiem, 

że włożył ofiarę do ognia, ale ogień do niej się nie zbliżał.  

W wypowiedziach Ojców Kościoła na temat sytuacji, jaka miała miejsce jeszcze przed 

zabiciem Abla, podkreślona zostaje i doceniona inicjatywa Boga względem Kaina. Chodzi o 

Boże miłosierdzie, które towarzyszy człowiekowi po popełnieniu grzechu. Bóg próbuje pomóc 

Kainowi, zwłaszcza, że znając jego myśli i serce, wie o zamiarze popełnienia przez niego ko-

lejnego, o wiele gorszego grzechu. Odnosząc się do ikonografii i do tytułowego kamienia, w 

Biblii nie znajdujemy w tym przypadku „narzędzia zbrodni”. Autor natchniony nie podaje w 

jaki sposób następuje śmierć Abla. Ma to swoje przełoże-nie na późniejsze wizje malarskie tej 

zbrodni. Najczęściej artyści prezentowali ten mo-ment, ukazując leżącego lub półleżącego 

Abla i stojącego nad nim brata, który trzyma w ręku kawałek grubego drewna, sztylet, szczękę 

wielbłąda lub osła, czasem sierp, pamięta-jąc że Kain był rolnikiem. Więcej informacji dostar-

czają Midrasze, chociażby Midrasz Bereszit Rabba 22 i Komentarze Rabinów. Tradycja ka-

mienia jako zbrodniczego narzędzia jest zatem późniejsza. Rabbi Szymon ben Gamaliel twier-

dził, że Kain zabił go trzciną, [ponieważ Lamech] rzekł: i dziecko za mój siniec (Rdz 4,23), co 

znaczy, że [ta broń] mu-siała powodować sińce. Rabini natomiast byli zdania, iż zabił go ka-

mieniem, [ponieważ Lamech] rzekł: za moją ranę zabiję człowieka (Rdz 4,23), co znaczy, że 

[ta broń] powo-dowała rany.  

W scenie zabicia Abla autorstwa manierysty Iacopo Nigretiego zwanego Palmą Młod-

szym, widać leżącego i bezbronnego Abla, atakowanego przez brata. Zarówno tu, jak we 

wszystkich przedstawieniach tej sceny postać Abla jest malowana jaśniej, niejedno-krotnie 

Abel jest ukazany jako blondyn, zaś Kain jako brunet. Za braćmi widać niejako przyczynę tej 

zbrodni – ołtarz Abla z ofiarą zwierzęcą jest przyjęty przez Boga – bowiem płonie, z kolei 

ołtarz Kaina z plonami ziemi jest nietknięty. Jak na tą sytuację reaguje Bóg? Prześledźmy tą 

scenę: Wtedy Bóg zapytał Kaina: «Gdzie jest brat twój, Abel?» On odpowiedział: «Nie wiem. 

Czyż jestem stróżem brata mego?» Rzekł Bóg: «Cóżeś uczynił? Krew brata twego głośno woła 

ku mnie z ziemi! Bądź więc teraz przeklęty na tej roli, która rozwarła swą paszczę, aby wchło-

nąć krew brata twego, przelaną przez ciebie. Gdy rolę tę będziesz uprawiał, nie da ci już ona 

więcej plonu. Tułaczem i zbiegiem będziesz na ziemi!» Kain rzekł do Pana: «Zbyt wielka jest 

kara moja, abym mógł ją znieść. Skoro mnie teraz wypędzasz z tej roli, i mam się ukrywać 

przed tobą, i być tułaczem i zbiegiem na ziemi, każdy, kto mnie spotka, będzie mógł mnie za-

bić!» Ale Pan mu powiedział: «O, nie! Ktokolwiek by zabił Kaina, siedmiokrotną pomstę po-

niesie!» Dał też Pan znamię Kainowi, aby go nie zabił, ktokolwiek go spotka (Rdz 4, 9-15). 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

 1. Jutro wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy. We wtorek wspomnienie Matki Bo-

żej z Lourdes, odpust w parafii Ks.Ks. Misjonarzy z sumą o 18.30 i 28. Światowy Dzień Cho-

rego. U nas w kościele dolnym o godzinie 18.30 odprawimy Mszę św. dla chorych z obrzędem 

sakramentu namaszczenia. Po Mszy św. błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramen-

tem. Prosimy o pomoc sąsiedzką w umożliwieniu chorym dotarcia do świątyni na Mszę św. 

 W piątek święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy. W 

niedzielę comiesięczna nowenna ku czci MB Miłosierdzia ze Mszą św. o godzinie 18.30 w 

intencjach nowennowych. Nabożeństwo do Matki Bożej odprawimy w ramach adoracji o go-

dzinie 18.00. 

 

 2. Ks. dr Tomasz Szopa, kanclerz Kurii Metropolitalnej pragnie poinformować, że w 

Kancelarii Kurii Metropolitalnej w Krakowie od stycznia 2020 r. obok dotychczasowych go-

dzin otwarcia, czyli od poniedziałku do piątku od 9.00 do 13.00 oraz we wtorek i czwartek od 

15.30 do 18.00 został utworzony dodatkowy dyżur, w każdą sobotę w godzinach od 9.00 do 

13.00.    

 

 3. W najbliższą niedzielę przy wejściu do kościoła spotkamy wolontariuszy kwestują-

cych  na potrzeby Alma Spei, hospicjum dla dzieci opiekującego się maluszkami cierpiącymi 

na choroby nowotworowe i genetyczne.   

 

 4. Jutro w Bożym Młynie o 19.30 pierwsze spotkanie w ramach kursu ALPHA. Zapi-

sy trwają jeszcze dziś w zakrystii i przez pośrednictwo strony internetowej. Oddajmy głos 

organizatorom, czyli przedstawicielom Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini 

działającej przy naszej parafii.  

 (świadectwo gospodarzy Alphy) 

 Również jutro o 15.00 spotkanie Zespołu Charytatywnego w bibliotece parafianej. Po 

przerwie międzysemestralnej rozpoczynamy spotkania dla kandydatów do bierzmowania. Gru-

pa ks. Kacpra spotka sie we wtorek wyjątkowo o godz. 19:30 (ze względu na namaszczenie 

chorych), grupa ks. Wojciecha w piątek o godz. 19:15.  

 

 5. W dniach od 4. do 14. lipca planujemy rodzinny spływ kajakowy Piławą. Całościo-

wy koszt wyprawy nie powinien przekroczyć 700 PLN od osoby dorosłej. Zapisy do końca 

lutego br. u ks. Zbigniewa lub za pośrednictwem skrzynki internetowej parafii. Więcej szcze-

gółów na stronie parafialnej.  

   

 6. Prezentowana przez ostatnie niedziele sukienka dla obrazu Matki Bożej Miłosier-

dzia wróci do pracowni p. Roberta Pigonia w celu wykonania zaprojektowanej monstrancji, 

proporcjonalnej i spójnie z sukienką zdobionej.  

  

 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Edwarda Smagę.  Wieczny odpoczynek 

racz Mu dać Panie... 

 


