PONIEDZIAŁEK Wielkanocny, 18 kwietnia
7.00 – Za śp. Józefę i Mieczysława Ślęczka
9.00 – Za śp. Rozalię i Franciszka Tylek i zmarłe dzieci
9.00 – Za śp. Helenę Tylek, męża Józefa, Annę i Helenę Baran, Stanisława Żelaznego
11.00 – Za śp. Władysława Hajduka, żonę Bronisławę i zmarłych z rodziny
16.30 – Za śp. Józefa Oleś
WTOREK, 19 kwietnia
7.00 – Za śp. Rozalię i Annę Krawczyk i zmarłych z rodziny
18.00 – Za śp. Magdalenę, Józefa Głąb, córkę Marię i Jolantę Marcinek
18.00 – Za śp. Władysława Ślęczkę i zmarłych z rodziny
ŚRODA, 20 kwietnia
7.00 – Za śp. Czesława Pawlika z intencji Marzeny, Dariusza i wnuków
18.00 – Za śp. Annę i Ludwika Kos i zmarłych z rodziny
18.00 – Za śp. Józefa Dudę w 30-tym dniu po śmierci
CZWARTEK, 21 kwietnia
7.00 – Za śp. Michała Cichonia z intencji siostrzeńca Władysława
7.00 – Za śp. Jana Gabrysia w 30-tym dniu po śmierci
18.00 – Za śp. Michalinę Mędrecką
18.00 – Za śp. Jana Ciapę z intencji wnuka Marcina
PIĄTEK, 22 kwietnia
7.00 – Za śp. Stanisława Wandasa, rodziców i teściów
7.00 – Za śp. Marię Snopkowską w 30-tym dniu po śmierci
18.00 – Za śp. Stanisława Dziedzica (19 r. śm.) i zmarłych z rodziny
18.00 – Za śp. Helenę i Jana Przęczek i syna Jana
SOBOTA, 23 kwietnia
7.00 – Za śp. Stanisława Kopcińskiego (7 r. śm.), żonę i rodziców
18.00 – Za śp. Jana Windaka
18.00 – Za śp. Eugeniusza Kaczora (32 r. śm.), żonę Zofię i syna Józefa
NIEDZIELA Miłosierdzia, 24 kwietnia
7.00 – Za śp. Annę Mentel (2 r. śm.)
9.00 – Za śp. Anielę i Michała Przęczek
11.00 – Za śp. Antoninę i Franciszka Kapusta
11.00 – Za Józefa i Franciszka Windak (25 r. śm.)
16.30 – Za parafian
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„MÓJ WIELKI TYDZIEŃ”

Jaki będzie ten czas, zależy tylko ode mnie… Czy wykorzystam go dobrze i
będzie pełen duchowych przeżyć? Czy zaowocuje pogłębieniem mojej wiary i
wiary całej mojej rodziny? Czy będzie on dla mnie rzeczywiście WIELKI!?
Bo że jest on Wielki i dlaczego jest Wielki, każdy chrześcijanin wie to od
zarania swojej drogi wiary (a przynajmniej powinien!). Natomiast, jak jest
przeżywany przez Chrześcijanina, to już inna kwestia… Żeby był dobrze
przeżywany, trzeba najpierw dobrze przeżyć Wielki Post, dobrze się wyspowiadać, dobrze się „nastroić” duchowo. Czy uczyniłeś to?
Nigdy jednak nie jest za późno, aby zacząć…, gdyż Bóg nie skąpi swojej
łaski i zawsze czeka z otwartym Sercem. Wyruszajmy zatem w tę piękną
drogę wspólnej celebracji liturgicznej, otwierając swoje serca na łaski, którymi Pan chce nas obdarzyć. Jesteśmy przecież „wyposzczeni” przez ostatnie
dwa lata, kiedy musieliśmy ograniczać liturgiczne przeżywanie i uczestnictwo. W tym roku powracajmy i niech nikogo z nas nie zabraknie!
WIELKI CZWARTEK
Zgromadzeni w Wielki Czwartek na Mszy Wieczerzy Pańskiej rozpoczniemy
uroczysty obchód Świąt Paschalnych, dziękując za łaskę wiary - wspominając
i celebrując wielkie tajemnice ustanowienia Eucharystii i Kapłaństwa.
18.00 – Msza św. Wieczerzy Pańskiej, przeniesienie Jezusa Eucharystycznego
do ołtarza adoracji, tzw. Ciemnicy i adoracja do godz. 23.00
19.00 – 20.00: Rodziny z Bieńkowic
20.00 – 21.00: Rodziny z Raciborska
21.00 – 22.00: Rodziny z Koźmic Wielkich
22.00 – 23.00: Rodziny z Gorzkowa
WIELKI PIĄTEK
Przeżywając Wielki Piątek, wpatrujemy się w Krzyż, na którym Chrystus
złożył jedyną i krwawą ofiarę za nasze grzechy. Z tej tajemnicy, z przebitego
boku Zbawiciela - jak z krynicy żywej - wypływa nasze życie, życie dziecka
Bożego, którego początek jest w wodzie Chrztu Świętego.
9.00 – Parafialna Droga Krzyżowa na placu kościelnym.
15.00 – Godzina Miłosierdzia, Rozpoczęcie Nowenny do Bożego Miłosierdzia.
18.00 – Liturgia Wielkiego Piątku.
Podczas Liturgii Wielkiego Piątku będziemy adorować Krzyż, na którym dokonało się nasze zbawienie. Dzisiaj i jutro przed Krzyżem klękamy na dwa
kolana, tradycyjnie też podczas tej adoracji składane są ofiary na utrzymanie
miejsc świętych w Ziemi Świętej.
Przez cały Wielki Piątek, od godz. 7.00 - 23.00 trwa adoracja Jezusa w Ciemnicy, a po wieczornej liturgii, w ołtarzu adoracji, zwanym Grobem Pańskim.

7.00 – 8.00: Adoracja indywidualna
8.00 – 9.00: Róża MB Wspomożenia Wiernych
9.00 – 10.00: Róża Zwiastowania NMP
10.00 – 11.00: Róża MB Bolesnej
11.00 – 12.00: Róża MB Różańcowej
12.00 – 13.00: Szkoła Podstawowa – dzieci do klasy V
13.00 – 14.00: Róża NMP Gwiazdy Morza
14.00 – 15.00: Róża MB Kalwaryjskiej
15.00 – 16.00: Nowenna do Miłosierdzia Bożego // Akcja Katolicka
16.00 – 17.00: Róża Najświętszego Imienia Jezus
17.00 – 18.00: Adoracja indywidualna
19.30 – 21.00: Gorzkie Żale // Wspólnota bł. Bronisława
21.30 – 23.00: Adoracja dla wszystkich: MŁODZIEŻ
WIELKA SOBOTA
W Wielką Sobotę Kościół trwa na modlitwie, adorując Jezusa, który umarł za
nasze grzechy, „zstąpił do piekieł”, a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Czuwanie przy Grobie Pańskim trwa od godz. 7.00, aż do Liturgii Wigilii Paschalnej,
która rozpocznie się o zmierzchu obrzędem poświęcenia nowego ognia.
7.00 – 8.00: Adoracja indywidualna
8.00 – 9.00: Róża MB Wspomożenia Wiernych
9.00 – 10.00: Róża Zwiastowania NMP
10.00 – 11.00: Róża MB Bolesnej
11.00 – 12.00: Róża MB Różańcowej
12.00 – 13.00: Szkoła Podstawowa – młodzież klas VI - VIII
13.00 – 14.00: Róża NMP Gwiazdy Morza
14.00 – 15.00: Róża MB Kalwaryjskiej
15.00 – 16.00: Nowenna do Miłosierdzia Bożego // Akcja Katolicka
16.00 – 17.00: Róża Najświętszego Imienia Jezus
17.00 – 18.00: Wspólnota bł. Bronisława
18.00 – 19.00: Młodzież starsza /szkoła średnia, studenci/
19.00 – 19.30: Adoracja indywidualna
W Wielką Sobotę odbywa się poświęcenie pokarmów na stół wielkanocny: obrzęd ten będzie celebrowany czterokrotnie w naszej świątyni, po krótkiej wspólnej adoracji: o godz. 9.00; 10.00; 11.00 i 12.00.
19.30 - Liturgia Wigilii Paschalnej, na którą przynosimy świece (tzw. Paschaliki
zakupione w Wielkim Poście), rozpocznie się pod Krzyżem Misyjnym, gdzie poświęcimy nowy ogień, od którego zapala się Paschał - Światło Chrystusa Zmartwychwstałego. Z tym światłem w dłoniach powrócimy do naszych domów.
WIELKA NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Po przeżyciu Liturgii Świętego Triduum Paschalnego przybędziemy do świątyni,
aby ogłosić całemu świat: Chrystus Zmartwychwstał, prawdziwie Zmartwychwstał. Alleluja! Uczynimy to podczas uroczystej Rezurekcji o godz. 6.00, a następnie zasiądziemy do wielkanocnego śniadania, dzieląc się tą radością w naszych rodzinach. W Niedzielę Zmartwychwstania kolejne msze św. będą o godz.
9.00 i 11.00. A po południu spotkajmy się po chrześcijańsku w naszych rodzinach
– na ten czas radości wielkanocnej życzymy Chrystusowego pokoju, obudzenia w
sobie nowej nadziei i otwarcia serca na łaskę Zmartwychwstałego Pana.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
(11 - 24 kwietnia 2022)
Wielki PONIEDZIAŁEK, 11 kwietnia
7.00 – Za śp. Jana Kanię, Karola Poznańskiego, żonę Stanisławę i syna Kazimierza
18.00 – Za śp. Marię i Wojciecha Machna i zmarłych rodziców
18.00 – Za śp. Monikę i Andrzeja Rozwadowskich i zmarłych wnuków
Wielki WTOREK, 12 kwietnia
7.00 – Za śp. Janinę Surówka z intencji synowej Renaty
7.00 – Za śp. Kazimierza Piwowarczyka w 30-tym dniu po śmierci
18.00 – Za śp. Jana Stachurę, żonę Annę, córkę Gertrudę, synów i wnuków
18.00 – Za śp. Michała Chlebdę
Wielka ŚRODA, 13 kwietnia
7.00 – Za śp. Krystynę Popek z intencji syna Piotra z żoną
18.00 – Za śp. Stefanię Oramus i męża Jana
18.00 – Za śp. Marię Grochal, zmarłych rodziców i rodzeństwo
Wielki CZWARTEK, 14 kwietnia
18.00 – MSZA ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ
Wielki PIĄTEK, 15 kwietnia
9.00 – Droga Krzyżowa
15.00 – Godzina Miłosierdzia
18.00 – LITURGIA WIELKIEGO PIĄTKU
Wielka SOBOTA, 16 kwietnia
19.30 – Dziękczynna w 40-tą r. ślubu Bożeny i Ryszarda Borowskich
i 60 r. urodzin Bożeny
19.30 – Za śp. Józefa Chlebdę (14 r. śm.), żonę i zmarłych rodziców
WIELKA NIEDZIELA, 17 kwietnia
6.00 – Za parafian
6.00 – W OSP z Bieńkowic i z Gorzkowa
9.00 – Za śp. Roberta Windaka, dziadków i wujków
11.00 – Za śp. Mieczysława Chlebdę, rodziców i teściów
11.00 – Za śp. Bogdana Malca i zmarłych teściów
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PEREGRYNACJA IKONY

ŚWIĘTEJ RODZINY
Od 26 grudnia 2021 roku trwa Peregrynacja Ikony Świętej Rodziny w Archidiecezji Krakowskiej – do naszej parafii zawita na jedną dobę: 30 kwietnia - 1 maja br. Ten szczególny czas będzie dla nas radosnym dziękczynieniem za dar każdego małżeństwa i każdej rodziny, w których objawia się miłość samego Boga, jak również sposobnością do spojrzenia na wyzwania,
które stoją przed współczesnymi rodzinami i okazją do wspólnej modlitwy
za rodziny i małżeństwa naszej parafii.
Rozpoczynający się Wielki Tydzień niech zatem stanie się „pierwszym
przygotowaniem” do tego duchowego i duszpasterskiego wydarzenia: zarówno liturgie Świętego Triduum Paschalnego, jak również stół wielkanocny, kiedy małżonkowie i wszyscy członkowie rodziny zasiądą do wspólnego posiłku, aby radować się Chrystusem Zmartwychwstałym. To On jest
„życiem i zmartwychwstaniem naszym”; to On jest fundamentem każdego
małżeństwa i każdej rodziny – jak wzrastał w Świętej Rodzinie z Nazaretu,
tak pragnie uświęcać nasze małżeństwa i rodziny.
Drodzy Małżonkowie i Rodzice! Zapraszamy Was, abyście w Liturgii
Świętego Triduum Paschalnego odnaleźli swoje miejsce, uczestnicząc w celebracji liturgicznej i adoracji w kościele, a także troszcząc się, by i w swoim
domu „celebrować ten święty czas”. W Wielki Czwartek zapraszamy Was na
wspólną małżeńską i rodzinną adorację Jezusa w Ciemnicy, wg. godzin adoracyjnych „wyznaczonych” dla rodzin z poszczególnych miejscowości. W
Wielki Piątek przybądźcie rodzinnie na Drogę Krzyżową, odprawianą na
placu kościelnym. Także świecenie pokarmów w Wielką Sobotę niech ma
szczególnie rodzinny charakter.
„Drugim przygotowaniem” będzie Niedziela Miłosierdzia Bożego, poprzedzająca dzień peregrynacji w naszej parafii… Będzie to czas modlitwy o
duchowe owoce tego wydarzenia, a także okazja do dobrowolnego wsparcia
duszpasterstwa rodzin naszej Archidiecezji w formie jałmużny składanej do
puszek. W Niedzielę Miłosierdzia, podczas każdej Mszy św., będziemy celebrować obrzęd Odnowienia Przyrzeczeń Małżeńskich i zostanie udzielone
specjalne błogosławieństwo.
Dzień peregrynacji (sobota, 30 kwietnia) rozpocznie się Nabożeństwem
Oczekiwania o godz. 15.30: po wspólnej modlitwie wyjdziemy w uroczystej
procesji przed naszą świątynię, aby powitać Ikonę Świętej Rodziny i wprowadzić ją do wnętrza parafialnego kościoła. Punktem kulminacyjnym tego
dnia będzie Uroczysta Msza św. w intencji małżeństw i rodzin (g. 18.00), a
także czuwanie dla Małżeństw i Rodzin przed Ikoną Świętej Rodziny, zakończone Apelem. Zachęcamy do skorzystania z tego pięknego wydarzenia…

TREŚĆ IKONY „SANCTA FAMILIA”
Na Ikonie Świętej Rodziny „opisane” jest Misterium Objawienia. Słowo stało się
ciałem i zamieszkało między nami (J 1, 14). Ikona św. Rodziny powstała w pracowni
św. Łukasza w Krakowie na wzór ikony napisanej przez Lię Galdiolo, poświęconej
przez św. Jana Pawła II w 1994 r. Ikona ta chce nam unaocznić to, co niewidzialne
za pomocą tego, co widzialne…
Ikona zawsze wyraża prawdę objawioną i nie mówi się o malowaniu ikony, ale o
„pisaniu” ikony, bo to więcej niż obraz, to modlitwa wyrażona kolorami i odmawiana oczami. W ten sposób zanurzamy się jak kropla wody w oceanie nieustannej
modlitwy Kościoła, którego liturgia płonie jak niegasnący płomień. Modlić się przed
ikoną to kontemplować gwiazdę w liturgicznym uniesieniu i wyrazić chwałę Bogu
Ojcu głosem nieba i ziemi, „które są pełne chwały Boga” (Iz 6,3).
Inspiracją do powstania ikony Świętej Rodziny jest objawienie i dogmat o Trójcy
Świętej… Boski obraz Trójcy Świętej znalazł swoje odbicie w ziemskiej Świętej
Rodzinie: Jezusa, Maryi i Józefa. Połączenie ikon zakorzenionych w długiej tradycji
bizantyńskiej pozwala na interpretacje sakramentalności i duchowości obrazu rodziny przebóstwionej. Przedstawienia ikonograficzne „Trójcy Świętej Andrieja Rublowa”, „Ofiarowania Jezusa w świątyni” oraz „Zwiastowania NMP” są fundamentem naszej Ikony Świętej Rodziny.
Cała kompozycja naszej Ikony bazuje na świadectwie „Krzyża”. Jest on podstawą
i największym arcydziełem Boga. Ikoną ikon jest Krzyż jako miejsce objawienia i
zbawienia, zwycięstwa i zmartwychwstania, bramy i oręża. Tak doskonale ujmuje
to Tomasz a Kempis: O najpiękniejszy krzyżu, wznioślejszy od słońca, posiadający
więcej blasku niż gwiazdy, od księżyca jaśniejszy, błyszczący bardziej niż gemm,
kosztowniejszy niż drogie kamienie, godniejszy od złota, lepszy od srebra, skuteczniejszy od nardu i bardziej leczniczy niż wszystkie wonności i lekarstwa”.
Ikona zawiera niezwykłe treści, które możemy odkrywać, kontemplując w niej
majestat samego Boga. Każda kreska, kolor, ukazany atrybut, a wreszcie postać, jej
postawa, gest, spojrzenie… zawierają treści, które „wyrażają prawdę objawioną” i
pomagają w uwielbieniu Boga. Nasza ikona jest zaś zaproszeniem do wielkiej medytacji o darze rodziny, którą dał nam Bóg, pomagając nam przykładem Świętej
Rodziny z Nazaretu.
„Gdy w Kościele czyta się Pismo Święte, sam Bóg przemawia do swego ludu, a
Chrystus, obecny w swoim słowie, zwiastuje Ewangelię”. Tak samo również ikona,
obecna w Kościele od początku aż po nasze czasy, przekazuje nam prawdę o Jego
wcieleniu i obecności pośród nas. Ikona stała się zobrazowaniem tego, co czytamy,
biorąc do ręki Pismo Święte…
Ikona, podobnie jak Słowo Boże, oddziałuje na tego, kto ją otrzymuje, do kogo
dociera. W rzeczywistości to nie tyle wierzący patrzy na ikonę, ile raczej ikona patrzy na wierzącego. Namiastkę tego mamy w Wielki Piątek…, bo Krzyż tej uroczystej celebracji staje się dla nas prawdziwie ikoną. Wielkopiątkowy krzyż pozwala
na to, by to Chrystus mógł z niego na nas patrzeć i byśmy zagłębiali się w tym wzajemnym spojrzeniu. Tak pozwólmy też na siebie „patrzeć” Ikonie Świętej Rodziny.

