INTENCJE MSZALNE od 23 VII do 29 VII 2018
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Poniedziałek, 23 VII
7.00 ++ Alojz i Mary Borowiec
18.30 ++ Katarzyna i Jan Frączkowie
Wtorek, 24 VII
7.00 ++ Magdalena i Franciszek Borowiec, ich wnuk Bogdan
18.30 + Adela Bednarczyk w 1 r.śm. – int. od córki Aliny z rodziną
Środa, 25 VII
7.00 ++ Anna i Franciszek Serafin
18.30 + Andrzej Kosowski w 6 r.śm.
Czwartek, 26 VII
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie w 32 r. ślubu Anny i
Krzysztofa
18.30 Dziękczynna z prośbą o opiekę MB Miłosierdzia, św. Jana Pawła II i Dary Ducha
Świętego dla Anny Marii w dniu imienin
Piątek, 27 VII
7.00 O pojednanie z Bogiem i dobrą spowiedź dla Janusza
18.30 + Augustyn Dudek w 3 r.śm.

Sobota, 28 VII
7.00 O łaski potrzebne dla Janusza
18.30 O potrzebne łaski i Boże błogosławieństwo dla Wiktora Kralki z okazji urodzin
Niedziela, 29 VII
7.30 + Eugeniusz w 35 r.śm.
9.00 ++ Helena Świętek i Anna Fabin
10.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Anny i Zdzisława
w 40 r. ślubu oraz dla ich rodziny
12.00 1) + Marian Katra
2) Podziękowanie za posługę w parafii ks. dra Pawła Gałuszki
18.30 Za parafian
20.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Jana w 88 r. urodzin

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 6, 7 – 13/

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali
i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie
i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na
posiłek nie mieli czasu.
Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających.
Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich
wyprzedzili.
Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak
owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

REFLEKSJA

W dzisiejszej ewangelii Jezus zwraca się do Apostołów: Pójdźcie wy sami
osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. W języku biblijnym pustynia to
miejsce osobne, szczególna przestrzeń spotkania z Bogiem. To miejsce walki o Boga
w sobie. Taką pustynię musimy zorganizować sobie sami, abyśmy się nie zagubili.
Szczególnie my, żyjący w dużych, ruchliwych miastach, my, którzy zabiegani – często
nie zauważamy żyjących z nami, obok nas, naszych najbliższych. Pustynia
w ewangelicznym znaczeniu tego słowa tak naprawdę jest darem, którego wartości
często nie dostrzegamy albo dostrzegamy za późno. Trzeba wyjść na pustynię, aby
dostrzec Boga w swoim życiu.

ŚWIĘTA BRYGIDA, PATRONKA EUROPY
Brygida urodziła się w 1303 r. na zamku w Finstad koło Uppsali. Jej rodzina była
spokrewniona z dynastią królewską w Szwecji. Rodzina ta była bardzo religijna. Ojciec co
tydzień przystępował do sakramentów pokuty i Eucharystii. Odbył także podróż do Hiszpanii
na grób św. Jakuba w Compostelli.
Według żywotów Brygida miała od dziecka cieszyć się oznakami szczególnej
przyjaźni Pana Jezusa. Kiedy miała 7 lat, ukazała się jej Najświętsza Maryja Panna i złożyła na
jej głowie tajemniczą koronę. Trzy lata później zjawił się jej Chrystus na krzyżu.
W wieku 14 lat, wbrew swojej woli, Brygida została wydana za syna gubernatora
Wastergotlandu, 19-letniego Ulfa Gotmarssona. Po ślubie przeniosła się na zamek męża
(1316). Chociaż utratę dziewictwa opłakiwała rzewnymi łzami, umiała w swoim małżeństwie
dostrzec wolę Bożą i starała się być dla męża, który był dobrym człowiekiem, najlepszą żoną.
Żyli razem szczęśliwie 28 lat. Mieli 8 dzieci. Na wychowawców dla swoich dzieci dobierała
pedagogów o odpowiednim wykształceniu i głębokiej wierze. Jedna z córek, Katarzyna
Szwedzka została ogłoszona świętą.
Wśród licznych zajęć rodzinnych nie zaniedbała troski o własną duszę. Jej
kierownikiem duchowym był uczony wiceprzeor cystersów, Piotr Olafsson. Na jej prośbę
jeden z kanoników katedry przetłumaczył Pismo Święte na język szwedzki, by Brygida mogła
w nim się rozczytywać. Na jej życzenie kanonik ten ułożył również komentarze do Pisma
Świętego.
W 1332 roku Brygida została powołana na dwór króla Magnusa II w charakterze
ochmistrzyni. Korzystając z osobistego majątku oraz z majątku króla, nad którym otrzymała
zarząd, hojnie wspierała kościoły, klasztory i ubogich. W 1339 roku utraciła nieletniego syna.
Dla uproszenia błogosławieństwa Bożego dla całej rodziny udała się z pielgrzymką na grób św.
Olafa (+ 1030). Tradycją w domu były pielgrzymki do Compostelli. W 1342 r. Brygida wraz
z mężem udała się na grób św. Jakuba Apostoła. Pielgrzymka trwała rok. Towarzyszył im
spowiednik, cysters Svenung, który później opisał całą podróż. Po powrocie z pielgrzymki Ulf
wstąpił do cystersów w Alvastra, gdzie zmarł w lutym 1344 r.
Po śmierci męża Brygida postanowiła oddać się wyłącznie służbie Bożej i pełnieniu
dobrych uczynków. Długie godziny poświęcała modlitwie. Mnożyła akty umartwienia i
pokuty. Naglona objawieniami, pisała listy do możnych tego świata, napominając ich w imię
Pana Boga. Królowi szwedzkiemu i zakonowi krzyżackiemu przepowiedziała kary Boże, które
też niebawem na nich spadły. W 1352 roku wezwała papieża Innocentego VI, aby powrócił do
Rzymu. To samo wezwanie skierowała w imieniu Chrystusa do jego następcy, bł. Urbana V,
który też w 1367 roku faktycznie do Rzymu powrócił. Kiedy zaś papież, zniechęcony
zamieszkami w Rzymie, powrócił do Awinionu, przepowiedziała mu rychłą śmierć, co się
niebawem sprawdziło (+ 1370). Niemniej żarliwie zabiegała o powrót do Rzymu papieża
Grzegorza XI. Hojnie wspierała fundacje kościelne i charytatywne. Dom jej stał zawsze
otworem dla potrzebujących.
Korzystając ze swojej obecności w Italii, Brygida przewędrowała wraz z córką cały
kraj, nawiedzając pieszo ważniejsze ówczesne sanktuaria. Do Rzymu powróciła dopiero w
1363 roku. W 1372 roku udała się z pielgrzymką do Ziemi Świętej. Miała wówczas 70 lat. Po
powrocie do Rzymu, zmęczona podróżą, zmarła 23 lipca 1373 r., w dniu, który
przepowiedziała. W jej pogrzebie wzięły udział tłumy wiernych. Był to prawdziwy hołd, jaki
złożył jej Rzym. Kroniki głoszą, że z okazji pogrzebu św. Brygidy wielu chorych zostało
uzdrowionych. Jej ciało poprzez Korsykę, Styrię, Morawy i Polskę sprowadzono do Szwecji,
gdzie złożono w klasztorze w Vadstena, który założyła. Dzięki staraniom córki, św. Katarzyny,
została kanonizowana już w 1391 r. W 1489 roku złożono relikwie matki i córki (św. Brygidy
Szwedzkiej i św. Katarzyny Szwedzkiej) w jednej urnie. Kiedy Szwecja przeszła na

protestantyzm (1595), relikwie te zaginęły bezpowrotnie.
1 października 1999 r. św. Jan Paweł II listem motu proprio ogłosił św. Brygidę
współpatronką Europy (razem ze św. Katarzyną ze Sieny i św. Teresą Benedyktą od Krzyża).
Św. Brygida jest także patronką Szwecji, pielgrzymów oraz dobrej śmierci.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 16. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś po Mszy św. o godz. 12.00 poświęcenie pojazdów z racji zbliżającego się
wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących.
2. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek święto św. Brygidy,
zakonnicy, patronki Europy, we wtorek wspomnienie św. Kingi, dziewicy, w środę święto św.
Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa, w czwartek wspomnienie świętych Joachima
i Anny, rodziców NMP.
3. W przyszłą niedzielę, w czasie Mszy św. o godz. 12.00 podziękujemy za roczną
posługę w naszej parafii ks. dr Pawłowi Gałuszce.
4. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie zaprasza na
Piknik Rodzinny, który odbędzie się w środę, 25 lipca, w godzinach od 17.00 do 20.00 na placu
przed Oknem Papieskim.
5. Zapisów na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę, która odbędzie się w dniach 6 – 11
sierpnia, można dokonywać w Biurze Zapisów przy kolegiacie św. Anny w godz. 17.00-19.00
oraz internetowo na stronie www.ppk2.pl.
6. Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce do Sanktuarium MB Królowej Tatr na
Wiktorówkach, która odbędzie się w sobotę 28 lipca. Koszt pielgrzymki: 35 zł. Zapisy
i szczegóły w zakrystii.

Porządek Mszy Św. w wakacje:
- niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30, 20.00
- dni powszednie: 7.00, 18.30
Spowiedź w dni powszednie 30 minut przed Mszą świętą.
Dyżury kancelarii parafialnej w okresie wakacji:
- poniedziałek: 17.00 – 18.00
- czwartek: 16.00 – 17.30.

