INTENCJE MSZALNE 26 X – 1 XI 2015
Poniedziałek 26 X
7.00 ++ Maria i Władysław Wach
7.30 + Tadeusz Lang
18.30 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
Wtorek 27 X
7.00 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
7.30 + Maria Łukasik w 3 r. śmierci
18.30 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
Środa 28 X
7.00 1) + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
2) + Tadeusz Matusik w dniu imienin
7.30 ++ Elżbieta i Tadeusz Ryncarz
18.30 + Maria Dukała w 1 r. śmierci
Czwartek 29 X
7.00 ++ Wojciech, Józefa
7.30 Józef Łukasik w 20 r. śmierci
18.30 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
Piątek 30 X
7.00 1) O uzdrowienie małżeństwa i Boże Błogosławieństwo w rodzinie
2) + Helena Sitarz
7.30 + Andrzej Dzięgielewski
18.30 1) + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska - zakończenie
2) + Andrzej Sewerski w 33 r. śmierci
Sobota 31 X
7.00 1) ++ Irena, Maria, Rozalia, Albin
2) + Kazimiera Zawartka
7.30 ++ Witold i Maria
18.30 + Juliusz Szulc
Niedziela 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

++ Stefania, Wawrzyniec Schabowicz
+ Kazimierz / Msza święta gregoriańska
++ Jan Pawiński w 20 r. śmierci, rodzice i siostra
+ Augustyn Dudek
Za Parafian
++ Dawid, Helena, Feliks
++ Stanisław Malec w 1 r. śmierci i syn Mirosław
++ Marian i zmarli z rodziny
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / ŁK 19, 1 - 10 /
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto
to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód
i wspiął się na sykomorę, aby moc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus
przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem
dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go
rozradowany. A wszyscy, widząc to szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz
Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo
w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy
przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło.
REFLEKSJA
Ile wysiłku potrafi człowiek włożyć w to, żeby spotkać się z Panem Jezusem? Zacheusz
włożył bardzo wiele trudu, dlatego to spotkanie z Jezusem wydało obfity owoc przemiany
życia. Namęczył się, ale dzięki temu pozwolił Jezusowi, żeby On go odnalazł. A ja, czy dam
Panu Jezusowi taką szansę, żeby mnie dostrzegł ???

Dzisiejsza niedziela to rocznica poświęcenia kościoła własnego.
Skąd takie święto i co ono ma wyrażać?
Najpierw wspomnienie sprzed 15 lat …/ wg. 25 lat parafii św. Jana Kantego w Krakowie/
…w niedzielę 15 października 2000 roku, nasza parafia przeżyła uroczystość konsekracji.
Punktualnie o godz. 12.00, przy dźwiękach dzwonów wzywających wiernych na Anioł
Pański, ruszyła procesja, która zatrzymała się przed zamkniętymi drzwiami kościoła. Ksiądz
kardynał /Franciszek Macharski/rozpoczął liturgię. Po otwarciu drzwi procesja przeszła do
ołtarza, a parafianie oraz liczni goście weszli do świątyni. Tu po powitaniu rozpoczęły się
obrzędy konsekracji: poświęcenie wody i pokropienie ołtarza, ścian, oraz wszystkich
wiernych. Namaszczenie ołtarza i ścian świątyni krzyżmem świętym. Okadzenie ołtarza i
kościoła. Oświetlenie ołtarza i kościoła… .
W życiu każdej parafii bardzo ważne są dwa wydarzenia wspominane rokrocznie. Pierwsze
to uroczystość odpustu w parafii. Drugie wydarzenie to rocznica poświęcenia kościoła.
Przez poświęcenie świątynia staje się Domem Bożym.

W liturgii występują dwie formy oddanie budowli do celów religijnych. Pierwsza forma to
pobłogosławienie, a druga to poświęcenie /dawniej używano nazwy konsekracja/.
Pobłogosławienie dotyczy tych budynków, które nie są na stałe przewidziane jako miejsca
kultu/tymczasowe kościoły, kaplice/. Natomiast poświęcenie ma charakter bardzo uroczysty.
Dotyczy budynków, które już na stałe są przeznaczone do celów kultu.
Tak jak w historii Kościoła znajdziemy przypadki, kiedy na kościoły zostały zaadoptowane
inne budynki /np. Panteon - świątynia pogańska starożytnego Rzymu/, tak też zachodzą
sytuacje odwrotne. Kościoły i kaplice popadające w ruinę, przeznaczone z różnych powodów
do wyburzenia, albo, co staje się znakiem czasów /nie tylko w Europie Zachodniej/
opuszczone z powodu masowej laicyzacji społeczeństwa, są desakralizowane. Jest to obrzęd
liturgiczny który można potocznie nazwać odświęceniem budynku sakralnego.
Pierwsza Księga Królewska w rozdziałach 6,7,8 opisuje budowę Świątyni w Jerozolimie, jej
wyposażenie w liturgiczne sprzęty i poświęcenie Panu Bogu. Ten piękny opis oddaje czym
jest wzniesienie domu dla Boga i zaproszenie Go do zamieszkania w nim.

Trochę wiadomości o miejscu

kultu i historia Świątyni w Jerozolimie.
Przedmiotem kultu i znakiem obecności Boga wśród ludzi, była Arka Przymierza. Drewniana
skrzynia, przyozdobiona cherubami, obficie złocona. Wewnątrz przechowywano kamienne
tablice z Dekalogiem, laskę Aarona i naczynie z manną.
Początkowo miejscem kultu i przechowywania Arki Przymierza był Przybytek Mojżeszowy –
czyli Namiot Spotkania. Tak było podczas wędrówki po pustyni i po wejściu do Ziemi
Obiecanej. /Przybytek Mojżeszowy i Arkę Przymierza opisuje Księga Wyjścia, w
rozdziałach: 36 i 37/.
Dopiero po wybudowaniu w Jerozolimie Świątyni, Arka Przymierza została przeniesiona do
Miejsca Świętego i Najświętszego w Świątyni.
Pierwsza Świątynia / 966 - 586 p.n.e./ Zbudowana przez króla Salomona, na wzgórzu
Moria, gdzie według tradycji Abraham miał złożyć w ofierze Panu Bogu swojego syna
Izaaka. Zniszczona została przez wojska króla babilońskiego Nabuchodonozora II w 586 r.
Druga Świątynia /520 - 20 p.n.e./ Po zburzeniu Pierwszej Świątyni i powrocie z niewoli
babilońskiej, wzniesiono Drugą Świątynię, o wiele skromniejszą, kilkakrotnie
przebudowywaną. Nie było w niej już Arki Przymierza, która zaginęła podczas wojennego
chaosu. W II wieku p.n.e. , przez pewien czas, ta świątynia była zamieniona na przybytek
pogański ku czci Zeusa.
Trzecia Świątynia /20 p.n.e. - 70 n.e./ Za panowania króla Herda Wielkiego, Druga
Świątynia została rozebrana i odbudowana na nowo. Zachwycała swoją wielkością
i pięknem. W sierpniu 70 roku n.e. po nieudanym powstaniu Żydów, Rzymianie ją zburzyli.
Jedyną pozostałością są resztki muru oporowego, zwane Ścianą Płaczu. Na przełomie VII
i VIII wieku, kalif Omar II kazał wybudować na wzgórzu świątynnym meczet wraz
z Kopułą Skały /według tradycji z tego miejsca Mahomet wstąpił do nieba, gdzie Allach
objawił mu zasady Islamu/.
Świątynia była miejscem wysławiania Boga i składania Mu ofiar. Raz w roku, każdy dorosły
żydowski mężczyzna miał obowiązek pielgrzymować do Świątyni. Pielgrzymi mogli
przebywać jedynie na dziedzińcu. Sam budynek traktowany był jako prywatny Dom Boga,
gdzie do środka mogli wchodzić jedynie kapłani, a do Miejsca Najświętszego jedynie
arcykapłan. Natomiast miejscem modlitwy szabatowej /świątecznej/ dla Żydów była
synagoga zwana Bożnicą.
/ks.B/

Ogłoszenia duszpasterskie
na Uroczystość 15. rocznicy konsekracji naszego kościoła
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1. Dzisiaj Uroczystość upamiętniająca 15. rocznicę poświęcenia naszej świątyni.
Po Mszy św. o godzinie 12.00 odśpiewamy uroczyste Te Deum przed Najświętszym
Sakramentem.
W środę święto apostołów Szymona i Judy Tadeusza.
2. Dziękujemy wszystkim uczestnikom odpustu parafialnego, zwłaszcza tym,
którzy przygotowali uroczystość: chórowi parafialnemu Amicus, oazie młodzieżowej,
scholi dziecięcej, służbie liturgicznej, panu organiście, panom kościelnym, sprzątającym
i dekorującym kościół. Dziękujemy wiernym za ofiary odpustowe na tacę, jak również za
wszelkiego rodzaju ofiary w kopertach i przelewane na konto parafialne.
3. Przyjmujemy zgłoszenia modlitwy za zmarłych. W wypominkach rocznych
polecamy naszych zmarłych przed Mszami św. o godzinie 7.30, 12.00 i 17.00, natomiast
w wypominkach jednorazowych będziemy się modlić w czasie nabożeństwa przed
wieczorną Mszą święta w dniach od 1 do 8 listopada. Formularze wypominkowe, roczne
i jednorazowe do pobrania na stoliku obok skarbony.
4. W najbliższą niedzielę uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu Msze
święte jak w każdą niedzielę. Procesja z czytaniem wypominków na cmentarzu
w Pasterniku o godz. 14.00. Po niej Msza św. W naszym kościele różaniec z czytaniem
wypominków jednorazowych po Mszy świętej o godz. 17.00, czyli około godz. 18.00.
W uroczystość Wszystkich Świętych nawiedzając kościół lub kaplicę publiczną możemy
uzyskać jeden odpust zupełny za zmarłych przyjmując po spowiedzi św. komunię św.
i odmawiając modlitwy Ojcze nasz, Wierzę w Boga oraz inną wybraną modlitwę
w intencjach Ojca Świętego.
5. W czwartek jak co tydzień zapraszamy na adorację Najświętszego
Sakramentu od godziny 8.00 do 17.30 w dolnym kościele.
6. Spotkanie Straży Honorowej NSPJ w poniedziałek o godzinie 19.00.
7. Młodzież oazowa rozprowadza znicze przy wejściu do kościoła. Zebrane
ofiary pomogą młodym w wyjeździe na rekolekcje i dni skupienia.
8. W minionym tygodniu
odpoczywanie racz im dać Panie...

pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Mazura.

Wieczne

