INTENCJE MSZALNE 23 – 29 XI 2015
Poniedziałek 23 XI
7.00 1) + Jadwiga
2) O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Małgorzaty i Janusza
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 + Kazimiera Zawartka
Wtorek 24 XI
7.00 1) O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Michała
2) + Katarzyna Rączkowska
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 + Janusz Szwajca
Środa 25 XI
7.00 ++ Cecylia, Mieczysław, Janina i Władysław
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 + Franciszek Kowalski w 30 r. śmierci
Czwartek 26 XI
7.00 O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Katarzyny
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 ++ Kazimierz, Anna, Władysław
Piatek 27 XI
7.00 1) ++ Maria, Władysław Wach
2) ++ Joanna, Franciszek, Eugeniusz
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 + Zdzisława Pająk
Sobota 28 XI
7.00 1) O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla uczestników
wycieczki ,,Poznajemy Ojczyznę – Pondzie ”
2) ++ Maria i Kazimierz
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 + Wiktoria Dudzik w 13 r. śmierci
Niedziela 29 XI
7.30 ++ Danuta, Jerzy Zintel
9.00 ++ Katarzyna, Wojciech
10.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
12.00 ++ Józef Niezgoda, zmarli z rodzin: Niezgoda, Wójcik i Orawiec
13.15 W intencji Jubilatów: Zdzisława, Piotra i Marcina. O zdrowie i Błogosławieństwo
Boże dla nich i dla całej rodziny
17.00 ++ Zdzisław, Janina, Wojciech, Jerzy.
18.30 ++ Józef w 12 r. śmierci, zmarli z rodzin: Gawlików i Majewskich
20.00 Za Parafian
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 18, 33-37 /
Piłat powiedział do Jezusa: Czy Ty jesteś Królem żydowskim? Jezus odpowiedział: Czy
mówisz to od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie? Piłat odparł: Czy ja jestem Żydem?
Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. Coś uczynił? Odpowiedział Jezus: Królestwo
moje nie jest z tego świata. Gdyby królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się,
abym nie został wydany Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd. Piłat zatem
powiedział do Niego: A więc jesteś królem? Odpowiedział Jezus: Tak, jestem królem. Ja się
na to narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto
jest z prawdy, sucha mojego głosu.
REFLEKSJA
Korona lśniąca złotem i ozdobiona drogocennymi kamieniami. Korona cierniowa,
ociekająca krwią. Dwie korony, które pokazują, że mogą być różne światy i różni królowie.
Pan Jezus wybrał tą brzydszą koronę. Ale paradoksalnie, ta Jego korona i Jego królestwo jest
dla mnie znakiem miłości. Chrystus Królem – a Króla trzeba słuchać. Słucham ???

Jezus Chrystus – Król Wszechświata.
Symbolem władzy jest korona. Wygląda pięknie na różnych obrazach i fotografiach, w
książeczkach dla dzieci, ale nie zawsze się dobrze kojarzy w historii. Często legitymowała
wiele zła i nieszczęść, które dotykały ludzi. Już 24 wieki przed Chrystusem, Sargon I, kazał
się tytułować królem czterech stron świata. Tytuły królewskie przyjmowali władcy: Egiptu,
Asyrii, Persji, Rzymu w czasach przed republikańskich, a potem prawie wszyscy władcy
Europy. Do dziś niektórzy z nich używają tych tytułów. Chrystus – Król przyjmuje koronę,
żeby pokazać, że królować, to znaczy służyć. Jego korona sprawia, że wszystkie inne są
niewiele warte dla tych, którzy szukają prawdziwego, jedynego Królestwa i Króla.
Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata, ma nam przypominać, że Chrystus jest
Królem całego stworzenia – wszechświata. Jego panowanie nie wynika ze zdobyczy
wojennych, czy z elekcji. On jest Królem, bo jest Bogiem – Człowiekiem, Stworzycielem i
Odkupicielem. Z tego tytułu ma absolutna władzę. Bóg nie tylko stworzył świat, ale ciągle
go stwarza i nim włada. Królestwo Jezusa jest czymś zupełnie innym od wszystkich
królestw na świecie. Dotyczy wszystkich narodów, wszystkich miejsc i wszystkich czasów.

Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata wprowadził do liturgii Kościoła papież
Pius XI, na zakończenie Roku Jubileuszowego, dnia 11 grudnia 1925 roku. (encyklika Quas
Primas). Papież nakazał, aby tego dnia, we wszystkich kościołach odmówiono Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszemu
Sercu. Reforma liturgiczna w 1969 roku, zmieniła nazwę ( z Chrystusa Króla na Chrystusa
Króla Wszechświata) oraz przeniosła święto na ostatnią niedzielę roku kościelnego, aby
podkreślić, że wszystko, co rodzaj ludzki posiada i czego się spodziewa, ma swój początek i
będzie mieć swój chwalebny koniec w Chrystusie.

Święta Katarzyna Aleksandryjska.
Według legendy urodziła się w Aleksandrii i była córka króla Kustosa. Była bardzo zamożna
i wykształcona. O jej rękę daremnie jednak zabiegali bogaci, wpływowi młodzieńcy, bo
Katarzyna złożyła ślub czystości. Wkrótce
wybuchło prześladowanie chrześcijan,
najbardziej krwawe z dotychczasowych jakie miały miejsce. Było to za panowania cesarza
Dioklecjana i współrządzących z nim: Galeriusza Maksymina i Konstancjusza I. Szczególna
nienawiścią wykazywał się wobec chrześcijan Maksym, który zarządzał wschodnią częścią
Imperium. Przybył on osobiście do Aleksandrii, aby dopilnować wykonywania wyroków.
Jedną z jego ofiar była Katarzyna. Miała wtedy 18 lat. Była okrutnie torturowana( zachowały
się dwa opisy jej męki). Pomimo tortur ( m.in. łamanie kołem), nie wyparła się wiary.
Została zamordowana ok. 310-312 r. Męczeństwo św. Katarzyny musiało być czymś
niezwykłym, skoro zaraz po jej śmierci rozpoczął się jej kult. Jej relikwie spoczywają w
klasztorze na Górze Synaj. W ikonografii św. Katarzyna przedstawiana jest w koronie
królewskiej, z palmą męczeństwa w dłoni. Jej atrybutami są: anioł, Dziecię Jezus,
nakładające na jej palec pierścień jako oblubienicy, koło, którym była łamana, miecz i
piorun. W dawnej Polsce był zwyczaj, że w wigilię św. Katarzyny chłopcy wróżyli sobie,
który z nich jako pierwszy się ożeni i jakie imię będzie miała wybranka.

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej – OMI.
Gościmy ich dziś w naszej parafii. Głoszą kazania i rozprowadzają kalendarze, z których
dochód przeznaczony jest na działalność misyjną. Ale o samym zgromadzeniu wiemy
niewiele. Zgromadzenie zostało założone przez św. Eugeniusza de Mazenoda, późniejszego
biskupa Marsylii, 25 styczna 1816 roku. Początkowo miał 4 ochotników, którzy podzielili
jego zapał i chcieli się poświęcić odnowie spustoszonego przez rewolucję francuską
Kościoła. Papież Leon XII zatwierdził Zgromadzenie pod nazwą Misjonarze Oblaci
Najświętszej i Niepokalanej Panny Maryi. Z czasem, Zgromadzenie rosło i rozszerzało
swoją działalność najpierw w Europie, a potem na innych kontynentach. W Polsce Oblaci są
od 1920 roku. Litery OMI – to skrót nazwy; Oblati Mariae Immaculatae czyli
Ofiarowany Maryi Niepokalanej.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

1. Dziś po Mszy św. o godz. 13.15 przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Litanię do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia. W poniedziałek wspomnienie
św. męczenników Andrzeja Dunc-Lac i Towarzyszy, w środę św. Katarzyny, dziewicy
i męczennicy.
2. Dziękujemy uczestnikom odpustu ku czci Matki Bożej Miłosierdzia za wspólna modlitwę,
jak również tym, którzy zaznaczyli swój czynny udział w liturgii, oraz sprzątającym
i dekorującym kościół i jego otoczenie. Dziękujemy za przygotowanie czuwania wigilijnego
przed dzisiejszą uroczystością: Straży Honorowej NSPJ, Akcji Katolickiej, Scholi
Światowych Dni Młodzieży i Odnowie w Duchu Świętym.
3. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy adwent, czas radosnego oczekiwania na Święta
Bożego Narodzenia i początek nowego roku liturgicznego. Kolejny rok duszpasterski
przeżyjemy pod hasłem: Nowe życie w Chrystusie. Wspominając początki wiary na polskiej
ziemi, podziękujemy Bogu za chrzest i pozostałe sakramenty inicjacji chrześcijańskiej.
Będzie to również rok Jubileuszu Miłosierdzia, ogłoszony przez papieża Franciszka. W dni
powszednie adwentu będziemy odprawiać roraty w górnym kościele o godz. 6.30.
Na roraty przynosimy lampiony. Dzieci będą przynosić serduszka z dobrymi uczynkami, by
czynić wiele dobra i wylosować na dzień modlitwy figurkę Dzieciątka Jezus. Materiały
duszpasterskie na roratach – Drzewo Życia, będą przypominać o chrześcijańskich korzeniach
na ziemiach polskich i o Bożym Miłosierdziu.
4. Dziś wspominamy również św. Cecylię, patronkę muzyki kościelnej. Dziękujemy
p. Andrzejowi-organiście, chórowi parafialnemu Amicus, scholom: dziecięcej
i młodzieżowej, za animowanie śpiewu i oprawę instrumentalną liturgii. Modlimy się o Boże
Błogosławieństwo dla nich w czasie prób, oraz naszej wspólnej modlitwy i w codziennym
życiu. Chór Amicus zaprasza chętnych do śpiewania na spotkania we wtorki po wieczornej
Mszy św. do biblioteki na plebanii.
5. Istniejąca od niespełna 2 lat w naszej parafii wspólnota Odnowy w Duchu Świętym
Manus Domini, zawierzy siebie opiece Matki Najświętszej. Przewodniczenie tej Mszy
świętej zapowiedział ks. biskup Grzegorz Ryś. Członkowie wspólnoty zapraszają
przedstawicieli innych grup parafialnych i wszystkich chętnych wiernych do wspólnego
udziału we mszy świętej wieczornej w najbliższy czwartek, 26 listopada o godz. 18.30 w
dolnym kościele.
6. W imieniu Wiktora Kabały dziękujemy za ofiary do puszek sprzed dwóch tygodni na
operację kardiologiczną. Zebrano 3024 złote. W ubiegłą niedzielę zebraliśmy na organizację
Światowych Dni Młodzieży 9012 złotych. Pieniądze przekazaliśmy adresatom. Bóg zaplać
za złożone ofiary.
7. Rada Izby Notarialnej w Krakowie zaprasza na dzień otwarty notariatu w sobotę 28
listopada w Międzynarodowym Centrum Kultury, Rynek Główny 25 pod hasłem
Porozmawiaj z notariuszem o dziedziczeniu. Notariusze nieodpłatnie udzielą informacji w
zakresie szeroko rozumianego prawa adwokackiego. W najbliższą niedzielę pszczelarze
zrzeszeni w kole Kraków-Krowodrza-Prądnik zorganizują na placu kościelnym kiermasz
produktów pszczelich, czcząc w ten sposób swojego patrona św. Ambrożego. Zapraszamy do
ich stoiska.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mariana Romanowskiego i śp. Jana Bardana
…wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

