INTENCJE MSZALNE 27 VII – 2 VIII

2015

Poniedziałek 27 VII
7.00 ++ Józefa, Józef
18.30 ++ Maciej Kasprzyk w 40 r. śmieci. Władysław Kasprzyk w 30 r. śmierci
Wtorek 28 VII
7.00 + Władysław Wach
18.30 ++ Melania, Stefan, Irena
Środa 29 VII
7.00 + Eugeniusz w 32 r. śmierci
18.30 O Boże Błogosławieństwo i opiekę M. Bożej dla Jana z okazji 85 r. urodzin
Czwartek 30 VII
7.00 + Władysaw Wach
18.30 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Władysława
Piątek 31 VII
7.00 ++ Aniela, Ludwik Oliwa. Aniela, Maria Kasperczyk
18.30 + Jadwiga Feliksiewicz- Griepentrog
Sobota 1 VIII
7.00 Wynagradzająca Sercu Maryi / od Róż Różańcowych i Pielgrzymów
18.30 ++ Ryszard i Marta Więckowscy / Msza święta gregoriańska
Niedziela 2 VIII
7.00 + Dawid Kowalczyk
9.00 + Julian Wilkosz w 10 r. śmierci
10.30 ++ Ryszard i Marta Więckowscy / Msza święta gregoriańska
12.00 Za Parafian
18.30 + Maria Groblicka w 5 r. śmierci
20.00 + Roman w 30 r. śmierci

LIPIEC I SIERPIEŃ
W tygodniu Msze święte o 7.00 i 18.30.
Spowiedź pół godziny przed Mszą świętą.
W niedziele nie ma Mszy świętych o godz: 13.15 i 17.00
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA
KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 6, 1 - 15 /
Jezus udał się nad Jezioro Galilejskie, czyli Tyberiadzkie. Szedł za Nim wielki tłum, bo
widziano znaki jakie czynił na tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na wzgórze i usiadł tam,
ze swoimi uczniami. A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł
oczy i ujrzał, że liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: skąd kupimy chleba, aby
oni się posilili? A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co miał czynić.
Odpowiedział Mu Filip: za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z nich mógł
choć trochę otrzymać. Jeden z uczniów Jego, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego:
jest tu jeden chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest, dla
tak wielu? Jezus zatem rzekł: każcie ludziom usiąść. A w miejscu tym było wiele trawy.
Usiedli więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy. Jezus wziął chleby i
odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie uczynił i z rybami, rozdając tyle,
ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów: zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie
zginęło. Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów jęczmiennych, które zostały po
spożywających, napełnili dwanaście koszów. A kiedy ci ludzie spostrzegli, jaki cud uczynił
Jezus, mówili: ten prawdziwie jest prorokiem, który miał przyjść na świat. Gdy więc Jezus
poznał, że mieli przyjść i porwać Go, aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
REFLEKSJA
Cudowne rozmnożenie chleba, ma podwójną wymowę. Po pierwsze – Jezus lituje się nad
tłumami głodnych ludzi, którzy szli za Nim. Po drugie – jest to jedna z zapowiedzi
Eucharystii. Przez chleb powszedni, dorastamy do chleba, który daje życie wieczne.
Mój szacunek do chleba powszedniego, jest znakiem szacunku do Jezusa obecnego pod
postacią chleba. Czy wyrzucany na śmietnik chleb, jest takim znakiem ???

Święci Joachim i Anna.
Wielu ludzi sporządza drzewa genealogiczne swoich przodków. Dzisiejsi święci, to rodzice
Najświętszej Maryi Panny, czyli Dziadkowie Pana Jezusa. Co o nich wiemy? Co możemy
powiedzieć o ziemskich przodkach naszego Zbawiciela?

Ewangelie nie przekazały nam żadnych wiadomości o rodzicach Maryi.
Ich imiona znane są z: Tradycji/ustny przekaz/ oraz z apokryficznej Protoewangelii Jakuba
/ napisanej ok. 150 roku /.Anna pochodziła z rodziny kapłańskiej. Hebrajskie imię Anna w
języku polskim znaczy Łaska. Joachim miał pochodzić z zamożnej i wpływowej rodziny z
Galilei. Jego imię oznacza w tłumaczeniu Przygotowanie Panu. Joachim i Anna długi czas
byli bezdzietni. Wiele się modlili, aby doczekać się potomstwa. Joachim miał w tej intencji
przez 4o dni modlić się i pościć na pustyni. Tam zjawił mu się anioł i oznajmił, że jego
prośby zostały wysłuchane. Po narodzinach dziecka, według zwyczaju, po 15 dniach nadano
jej imię Maryja. Rodzice złożyli ślub, że w dowód wdzięczności, oddadzą jedynaczkę na
służbę do Świątyni. Tak też się stało. Maryja, jako mała dziewczynka wychowywała się
wśród swoich rówieśnic posługując modlitwą i pracą w Świątyni w Jerozolimie. Joachim
zmarł kilka lat po narodzinach dziecka, Anna dożyła długich lat.

Święci Joachim i Anna to dziadkowie Pana Jezusa. Pamiętajmy dziś szczególnie o naszych
Dziadkach. Tych żyjących i tych, którzy już odeszli do wieczności.

Góra św. Anny.
Najwyższe wzniesienie Wyżyny Śląskiej to Góra św. Anny / 406 m. n.p.m./. Na przestrzeni
wieków, wzniesienie to miało różne nazwy: Góra św. Jakuba, Góra św. Jerzego, Góra Chełm.
Od XVIII wieku przyjęła się obecna nazwa, tak samo nazywa się miejscowość na jej zboczu
i sanktuarium na jej szczycie. Na szczycie Góry św. Anny znajduje się zabytkowy zespół
klasztorno-kalwaryjski z bazyliką, w której centralnym punktem jest słynąca łaskami figura
św. Anny Samotrzeciej. Kult św. Anny rozwinął się na Śląsku na początku XIV wieku. Kiedy
w 1655 roku przybyli tam franciszkanie, zastali drewniany kościółek, ale o figurze św. Anny
nie ma żadnych wzmianek historycznych. Styl w jakim została wyrzeźbiona figurka
wskazuje na połowę XV wieku. Figura została wyrzeźbiona z jednego kawałka lipowego
drewna. Ma 54 cm. wysokości/ bez podstawy /. Przedstawia trzy postacie. Pośrodku stoi
starsza kobieta z dwojgiem dzieci w ramionach. To św. Anna, która trzyma na lewej ręce
swoją córkę – Najświętszą Maryję Pannę, a na prawej ręce, swojego wnuka – Pana Jezusa.
Figury o takim układzie postaci określamy mianem Samotrzecia. W średniowieczu
interpretowano to połączenie nazwą – We troje razem . Patrząc na układ postaci, można
powiedzieć o św. Annie, że sama jest trzecia, gdyż na pierwszym planie ukazano Jezusa i
Maryję.
Na stoku Góry św. Anny znajduje się Pomnik Czynu Powstańczego. Przypomina
bohaterstwo walczących o Polski Śląsk w czasie III Powstania Śląskiego w 1921 roku.
Wcześniej znajdował się tam cmentarz i pomnik poświęcony niemieckim obrońcom
Śląska… . To już inna historia, ale pokazuje skomplikowane losy ludzi, którzy tam przez
wieki mieszkali, pracowali i żyli obok siebie.
Kogo wakacyjne drogi poprowadzą w tamte strony / a już Anny szczególnie /, to warto
wstąpić do tego słynnego Sanktuarium św. Anny. Ciekawostka – imię Anna jest
najpowszechniejszym imieniem żeńskim w Polsce. Według różnych danych około milion
kobiet / dużych i małych / nosi to imię. Rekord !!! /ks. B/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 26 LIPCA 2015
XVII NIEDZIELA ZWYKŁA

1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy:
- w środę: wspomnienie św. Marty
- w piątek: wspomnienie św. Ignacego z Loyoli
2. Do 31 lipca trwają parafialne zapisy na 35 Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę,
która odbędzie się w dniach od 6-11 sierpnia . Zapisy przyjmujemy w zakrystii i w
kancelarii. Szczegóły przy zapisie i na plakatach.
3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. W tym tygodniu Różaniec w środę o 17.45.
W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a Koronka do Miłosierdzia
Bożego w piątek po Mszy świętej wieczornej. W tym tygodniu pierwsza sobota miesiąca
- modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi po Mszy świętej o godz. 7.00
4. W przyszłą niedzielę zmianka tajemnic różańca po Mszy świętej o godz. 7.30
5. W wakacje okazja do spowiedzi świętej: w dni powszednie pół godziny przed Mszą
świętą, a w niedziele podczas Mszy.
6. W gablocie umieszczone są wakacyjne terminy działania poradni Pomoc Bliźniemu
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. + Helenę Sitarz
…wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie…

