INTENCJE MSZALNE 8 - 14 VIII 2016

Poniedziałek 8 VIII
7.00 + Aleksander
18.00 + Anna Pinkalska
Wtorek
9 VIII
7.00 O Boże Błogosławieństwo dla Michała Łabno w 7 r. urodzin
18.30 ++ Michalina w 15 r. śmierci, Stanisław, Józef, Marianna
Środa 10 VIII
7.00 + Zofia Walczak / od Marii i Andrzeja Jakubków z rodziną
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
Czwartek 11 VIII
7.00 + Zofia Zając / od Urszuli
18.30 ++ Władysław i Maria Burak
Piątek 12 VIII
7.00 Dziękczynna za 80 lat życia Elżbiety, z prośbą o Boże
Błogosławieństwo oraz o życie wieczne dla męża Tadeusza w 2 r. jego
śmierci
18.30 + Paweł Pindór w 100 r. urodzin
Sobota 13 VIII
7.00 + Fryderyk Maj / od p. Stokłosowej
18.30 + Stefan Korba w 21 r. śmierci
Niedziela 14 VIII
7.30 + Jan Kaczmarczyk / od Alicji i Wiesława Kaczmarczyków
9.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie
dla Marysi Hjdukiewicz, z okazji 9 r. urodzin i imienin, jej rodzeństwa
i rodziców.
10.30 ++ Alfred Kaszowski w 8 r. śmierci i rodzice: Anna i Jan
12.00 Za Parafian
18.30 + Marian
20.00 ++ Stanisław, Felicja oraz Katarzyna Iwan

7 sierpnia 2016

32/2016/95

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 12, 32 - 48 /
Jezus powiedział do swoich uczniów: Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu
waszemu dać wam królestwo. Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie
sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie
dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.
Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie. A wy podobni do ludzi,
oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci; aby mu zaraz otworzyć, gdy
nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających, gdy
nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do stołu, a
obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, szczęśliwi
oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której
godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie.
Wtedy Piotr zapytał: Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do wszystkich?
Pan odpowiedział: Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan ustanowi
nad swoją służbą, żeby na czas wydzielił jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego pan
powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad
całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z
powrotem, i zacznie bić sługi i służebnice, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie
pan tego sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go
ćwiartować i z niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a
nic nie przyrządził i nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś,
który nie zna jego woli i uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę. Komu wiele
dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej od niego
żądać będą.

REFLEKSJA
Pośród wielu służb, które pomagały przy ŚDM, łatwo można było zauważyć różnego
rodzaju harcerzy. Ich motto/pozdrowienie Czuwaj – było realizowane na wszystkie sposoby.
Zawsze i wszędzie gotowi do każdej pomocy. Zawsze przygotowani. To takie pierwsze
skojarzenie z dzisiejszą ewangelią – być zawszy gotowym, przygotowanym. Jestem ???

Pasterz Kościoła Krakowskiego – Franciszek Kardynał Macharski
Urodził się w Krakowie 20 maja 1927 r. w znanej rodzinie kupieckiej. W wieku 18-lat
Franciszek wstąpił do seminarium duchownego. W 1950 r. przyjął święcenia z rąk kard.
Adama Sapiehy. Książę metropolita chciał wysłać młodego kapłana na studia do Szwajcarii.
Ks. Franciszek nie dostał jednak paszportu, bo stanowczo odmówił jakiejkolwiek współpracy
z wywiadem PRL. Zamiast za granicę, pojechał na parafię w Kozach koło Bielska-Białej. Na
studia do Szwajcarii mógł wyjechać dopiero na fali odwilży w 1956 r. W Szwajcarii
uzyskuje doktorat, po powrocie do Krakowa wykłada w seminarium duchownym, gdzie
przez osiem lat jest także rektorem. Gdy w 1978 roku kard. Karol Wojtyła został papieżem,
na swego następcę w Krakowie mianuje ks. Macharskiego. Sakrę biskupią nowy metropolita
otrzymał 6 stycznia 1979 r. w Rzymie, a pół roku później został kardynałem.
Współprzewodnicząc Komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu w czasach PRL-u, kard.
Macharski przyczynił się do powstania ustawy normującej stosunki między państwem a
Kościołem. Już w pierwszych dniach stanu wojennego w 1981 r. założył arcybiskupi komitet
pomocy internowanym i stanął na jego czele, odwiedzał uwięzionych, wspierał ich rodziny.
Chociaż niektórzy oczekiwali wówczas ostrego potępienia władzy, to kardynał działał po
swojemu. Bez rozgłosu roztaczał parasol ochronny nad niepokornymi i źle widzianymi przez
władze komunistyczne duchownymi. Patronował słynnym mszom za ojczyznę w Nowej
Hucie, inspirował tygodnie kultury chrześcijańskiej. Jego naciski w komisji wspólnej
przyczyniły się do złagodzenia rygorów stanu wojennego. Ale gdy trzeba było, w 1988 r.
zdecydowanie poparł strajki robotnicze i prawo do działania wolnych związków
zawodowych. Włożył mnóstwo wysiłku, by zażegnać konflikt ze środowiskami żydowskimi
wokół klasztoru karmelitanek obok obozu Auschwitz. Dał się poznać jako duchowny
wrażliwy na sprawy społeczne, na cierpienie, poniżenie, chorobę i ludzką biedę. Wiedział, co
to znaczy: sam przeszedł ciężką chorobę, a w wypadku zginął jego bratanek. Wykazywał
dbałość o ubogich i potrzebujących, często był obecny wśród nich, patronował akcjom
charytatywnym. Za jego rządów powstały kościelne hospicja, domy opieki. Tak mówił:
Jeśli się nie klęknie przed człowiekiem tak jak przed Bogiem, to nic z tego nie będzie. W
czasach, gdy był arcybiskupem krakowskim powstało w diecezji wiele nowych parafii i
kościołów. Bardzo hojnie wspierał materialnie te parafie, które budowały nowe świątynie
/ nasza parafia choćby z tego powodu jest Mu winna wielką wdzięczność /. Po przejściu na
emeryturę zamieszkał w niewielkim domku w sanktuarium Ecce Homo św. Brata Alberta,
prowadzonym przez siostry albertynki. Jego ,,ulubieni” święci to: św. Franciszek, św. Brat
Albert i św. Faustyna. Ich naśladował swoim życiem, a sam przyczynił się do krzewienia
kultu Bożego Miłosierdzia i powstania Sanktuarium w Łagiewnikach. W piątek w Katedrze
na Wawelu – która jest kościołem Biskupa Krakowskiego, odbył się pogrzeb śp. Kardynała
Franciszka. Królewski pogrzeb, z udziałem tysięcy ludzi i przy dźwiękach ,, Zygmunta ” .
Wielu z nas miało okazje spotkać osobiście śp. Kardynała Franciszka, przy różnego rodzaju
okazjach. Posiadamy wiele różnych wspomnień / mnie ks. Kardynał Franciszek udzielał
święceń diakonatu i prezbiteratu /. Dziękujmy dobremu Bogu, za dar życia śp. Kardynała
Franciszka, za Jego pasterską posługę w Archidiecezji Krakowskiej, którą pełnił przez 27 lat
i za każde dobro, które przez Jego słowa i Jego dłonie – stało się naszym udziałem. /ks. B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 19 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dziś pierwsza niedziela miesiąca – po każdej Mszy świętej adoracja
Najświętszego Sakramentu.

2. W liturgii w tym tygodniu wspominamy: w poniedziałek św. Dominika –
prezbitera. We wtorek święto św. Teresy Benedykty od Krzyża ( Edyty Stein )
dziewicy i męczennicy, patronki Europy. W środę św. Wawrzyńca – diakona i
męczennika. W czwartek św. Klary – dziewicy. W sobotę Święto Najświętszej
Maryi Panny Kalwaryjskiej.

3. W tym tygodniu: Różaniec w środę o godz. 17.45. W czwartek całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu, a w piątek po Mszy świętej wieczornej
Koronka do Bożego Miłosierdzia. Przypominamy o wakacyjnym porządku Mszy
św. – w tygodniu o 7.00 i 18.30. Spowiedź pół godz. przed Mszą. Kancelaria
czynna w poniedziałek od 17.00 do 18.00 i w czwartek od 16.00 do 17.30.
4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Ks. Kardynała Macharskiego,
śp. Miłosza Krawczyka, śp. Stefanię Gajda i śp. Zenona Konarzewskiego.
…Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie …

