INFORMATOR PARAFIALNY
PONIEDZIAŁEK, 30 maja
7.00 – Za śp. Wiesława Jamroza z intencji Krystyny i Stanisława Kapusta
18.00 – Za śp. Marię Ptak (3 r. śm.), męża Mieczysława i zmarłych z rodziny
18.00 – Za śp. Ryszarda Madeja z intencji syna Tomasza z narzeczoną
WTOREK, 31 maja – Nawiedzenie NMP
7.00 – Za śp. Jana Gabrysia z intencji brata Stanisława
18.00 – Dziękczynna w 47 r. ślubu Zofii i Czesława
18.00 – Za śp. Zofię i Stanisława Stachura
ŚRODA, 01 czerwca – św. Justyna
7.00 – Za śp. Marię Snopkowską z intencji syna
18.00 – Dziękczynna w 20 r. ślubu Mariusza i Gabrieli
18.00 – Dziękczynno-przebłagalna w intencji Pawła i Dariusza
Pierwszy CZWARTEK, 02 czerwca
7.00 – Za śp. Zdzisława Gabrysia z intencji rodziny Lipka i Kaczmarczyk
18.00 – O powołania
18.00 – Za śp. Stanisława Tomanę (2 r. śm.)
Pierwszy PIĄTEK, 03 czerwca
7.00 – Za śp. Janinę Mrugała
18.00 – Za śp. Józefę Kopcińską (9 r. śm.), męża i rodziców
18.00 – Za śp. Zygmunta Mistarza
Pierwsza SOBOTA, 04 czerwca
7.00 – Za śp. Stanisławę Poznańską (2 r. śm.)
19.00 – Wynagradzająca
19.00 – Za śp. Stanisława Nawalanego (31 r. śm.), Jana i Marię Wilk
VIII NIEDZIELA Wielkanocna, 05 czerwca – Zesłanie Ducha Św.
7.00 – Za parafian
9.00 – Za Romana Łukasika (43 r. śm.), rodziców i dziadków
9.00 – Za śp. Ludwikę i Władysława Piechówka
11.00 – Za śp. Genowefę Woźniak i męża Józefa
16.30 – Dziękczynna w intencji Marcela z okazji 7 urodzin
i w intencji jego mamy Katarzyny
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Zaproszenie Metropolity Krakowskiego
na obchody 25-lecia
wizyty Jana Pawła II w Zakopanem
Umiłowani Bracia i Siostry!
W obecnym roku Kościół w Polsce przeżywać będzie 25. rocznicę VI pielgrzymki świętego Jana Pawła II Wielkiego do Ojczyzny. Trwająca od 31
maja do 10 czerwca 1997 roku podróż apostolska Ojca Świętego utkana była
wówczas z wielu wydarzeń – od 46. Międzynarodowego Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu przez europejskie obchody tysiąclecia męczeńskiej
śmierci świętego Wojciecha, mające miejsce w Gnieźnie, po krakowskie uroczystości jubileuszowe 600-lecia utworzenia w Polsce Wydziału Teologicznego. Niezapomnianym elementem pielgrzymki był także pobyt Papieża na
Podhalu. Hołd złożony przez polskich górali licznie zgromadzonych pod zakopiańską Wielką Krokwią, poświęcenie kościoła na pobliskich Krzeptówkach, wizyta w kościele Najświętszej Rodziny i spotkanie z dziećmi pierwszokomunijnymi oraz modlitwa różańcowa na ludźmierskich błoniach – głęboko zapisały się w sercach i świadomości mieszkańców górskich terenów
naszej Ojczyzny.
To właśnie podczas tej pielgrzymki papież wzywał każdego z nas: „Nie
wstydźcie się krzyża. Starajcie się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby Imię
Boże było obrażane w waszych sercach, w życiu społecznym czy rodzinnym. Dziękujmy Bożej Opatrzności za to, że krzyż powrócił do szkół,
urzędów publicznych, szpitali. Niech on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i narodowej tożsamości, o tym,
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka, która w krzyżu znalazła swój
najgłębszy wyraz” (Jan Paweł II, Homilia, Zakopane, 6 czerwca 1997 r.).
Nawiązując do tych wydarzeń, Konferencja Episkopatu Polski, której 392.
Zebranie Plenarne odbędzie się w dniach od 6 do 7 czerwca br. w zakopiańskim Centrum Formacyjno-Szkoleniowym „Księżówka”, będzie świętować
jubileusz wizyty Ojca Świętego. Również Archidiecezja Krakowska pragnie
powrócić sercem i myślą do tamtych wydarzeń, zatroskana o to, by przekazać

młodemu pokoleniu przesłanie, które głosił św. Jan Paweł II Wielki. W tym
duchu zapraszam do Zakopanego delegację z każdej parafii naszej Archidiecezji: dzieci pierwszokomunijne, młodzież – szczególnie przygotowującą się
do sakramentu bierzmowania, całe rodziny, osoby życia konsekrowanego. O
udział w strojach regionalnych szczególnie proszę członków Związków Podhalan, różnego rodzaju stowarzyszeń oraz zespołów całego Podhala. Wszystkich pragnących wziąć udział w tym wielkim wydarzeniu jubileuszowym zapraszam na dzień 6 czerwca br. pod Wielką Krokiew, gdzie o godz. 18.00
odbędzie się Eucharystia z udziałem Konferencji Episkopatu Polski.
Z nadzieją na spotkanie u stóp krzyża na Giewoncie udzielam pasterskiego
błogosławieństwa
 Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Krakowski

Modlitwa na Tydzień Laudato si
„Słuchając i idąc razem”
22-29 maja 2022
Z inicjatywy katolików świeckich obchodzony jest na całym świecie IV Tydzień
Laudato si’. W tym czasie chcemy wszyscy we wspólnocie wierzących wsłuchać
się w nauczanie Kościoła wyrażone w encyklice Laudato si' Papieża Franciszka, i
spojrzeć na otaczający nas świat, ludzi i całe Boże stworzenie z większą wrażliwością. Razem ze Światowym Ruchem Katolików stańmy do wspólnej modlitwy o pokój, sprawiedliwość i ochronę stworzenia:

Panie Boże w Trójcy Jedyny, piękna Wspólnoto nieskończonej miłości,
naucz nas kontemplowania Ciebie w pięknie wszechświata, gdzie wszystko
mówi nam o Tobie. Rozbudź nasze uwielbienie i wdzięczność za każdą
istotę, którą stworzyłeś.
Boże miłości, ukaż nam nasze miejsce w tym świecie jako narzędzi Twojej
miłości dla wszystkich istot tej ziemi, bo żadna z nich nie jest przez Ciebie
zapomniana. Oświeć posiadających władzę i pieniądze, aby nie popadli w
grzech obojętności, aby miłowali dobro wspólne, wspierali słabych i opiekowali się światem, w którym żyjemy. Obdarz świat pokojem, w szczególności
obdarz pokojem Ukrainę, a tych, którzy musieli opuścić swoje rodziny i
domy obejmij Swą opieką i troską.
Panie, obejmij nas swą mocą i światłem, abyśmy chronili wszelkie życie,
przygotowali lepszą przyszłość, aby nadeszło Twoje Królestwo sprawiedliwości, pokoju, miłości i piękna. Pochwalony bądź, Panie! Amen.

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
(23 maja – 05 czerwca 2022)
PONIEDZIAŁEK, 23 maja
7.00 – Za śp. Józefa Piekło (14 r. śm.)
18.00 – Za śp. Anielę Nawalany (12 r. śm.)
18.00 – Za śp. Siostrę Julię Stachura z intencji kuzynki Marianny
WTOREK, 24 maja – MB Wspomożenia Wiernych
7.00 – Za śp. Stefana Hankusa z intencji Zofii Kapusta z rodziną
18.00 – W intencji Róży MB Wspomożenia Wiernych z okazji Święta Patronalnego
18.00 – Za śp. Józefa i Helenę Żołnierczyk
ŚRODA, 25 maja
7.00 – Za śp. Jana Mentel
18.00 – Za śp. Stefana Siatkę (1 r. śm.), rodziców i rodzeństwo
18.00 – Za śp. Stanisława i Marię Hankus
CZWARTEK, 26 maja – św. Filipa Nereusza
7.00 – O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Michaliny
18.00 – Za śp. Zdzisława Gabrysia z intencji Władysława Koczary z rodziną
18.00 – Za śp. Jana Michalika w 30-tym dniu po śmierci
PIĄTEK, 27 maja
7.00 – Za śp. Józefa Dudę z intencji wnuka Bogdana
18.00 – Za dusze w czyśćcu cierpiące
18.00 – Za śp. Aleksandrę Gołda (4 r. śm.)
SOBOTA, 28 maja
7.00 – Za śp. Janinę Surówka z intencji chrześnicy Agnieszki Nowak z rodziną
18.00 – Dziękczynna w 50-tą rocznicę ślubu Janiny i Kazimierza
18.00 – O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny
19.00 – MSZA ŚW. PRZY KAPLICY NA CZARNOCINACH
VII NIEDZIELA Wielkanocna, 29 maja - Wniebowstąpienie
7.00 – Za śp. Józefa Batko (2 r. śm.), żonę Halinę i mamę Marię
9.00 – Za śp. Franciszka Łukasika, żonę Annę, córki Józefę i Helenę
11.00 – Za śp. Józefę i Franciszka Cieślik
11.00 – Za śp. Mariannę Górecką, zmarłą mamę i rodzeństwo
16.30 – Za parafian

