25 września 2016
INTENCJE MSZALNE 26 IX - 2 X 2016
Poniedziałek 26 IX
7.00 + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska
7.30 ++ Olga i Michał
18.30 + Maria Śnieżyńska / od pracowników grona pedagogicznego i wychowawców BSP 2
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Wtorek
27 IX
7.00 + Maria Śnieżyńska / od Janiny Solskiej
7.30 + Franciszek Skurnóg / msza święta gregoriańska
18.30 ++ Michał i Michalina
Środa 28 IX
7.00 O Boże Błogosławieństwo w dniu imienin dla Michała Łabno
7.30 + Anna Pinkalska
18.30 + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska
Czwartek 29 IX
7.00 + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska
7.30 ++ Michał i Aniela
18.30 + Stanisław Kraj
Piątek 30 IX
7.00 1) + Władysław Gębik
2) + Stanisław
7.30 + Maciej Szaruga w 4 r. śmierci
18.30 + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska - zakończenie
Sobota 1 X
7.00 1) + Władysław Gębik
2) + Edward Fijałkowski / od córki Agnieszki z mężem
7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – za zniewagi i bluźnierstwa
/ od Róż Różancowych
18.30 ++ Danuta Gwóźdź z okazji imienin i Aleksander Gwoźdź
Niedziela 2 X
7.30 ++ Za zmarłe członkinie IV Róży i o Boże Błogosławieństwo dla żyjących
9.00 ++ Jan Dybisz w 13 r. śmierci. Janina i Zenon Koźmińscy i zmarli z rodziny.
10.30 ++ Emilia Borys i zmarli z rodziny
12.00 ++ Anna Pinkalska i zmarli z rodziny i o Boże Błogosławieństwo dla żyjących
13.15 Za Parafian
17.00 ++ Anna Urbus. Janina i Władysław Pachach. Janina i Albin Kozłowski.
18.30 + Józef Surowiak w 8 r. śmierci
20.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Joanny i Pawła w 9 r. ślubu

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 16, 19-31 /
Jezus powiedział do faryzeuszów: Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał się w
purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak
okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza;
nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na
łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w
mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I zawołał:
Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec swego palca umoczy
w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomieniu.
Lecz Abraham odrzekł: Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz
przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz tego
między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was
przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać. Tamten rzekł: Proszę cię więc, ojcze,
poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i
oni nie przyszli na to miejsce męki. Lecz Abraham odparł: Mają Mojżesza i Proroków,
niechże ich słuchają. Tamten odrzekł: Nie, ojcze Abrahamie, lecz gdyby kto z umarłych
poszedł do nich, to się nawrócą. Odpowiedział mu: Jeśli Mojżesza i Proroków nie
słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą.

REFLEKSJA
Dziwne wymagania stawia cierpiący bogacz. Chce pomóc swoim żyjącym braciom, żeby
nie skończyli tak jak on. Ale stawia warunek kto może iść i napomnieć jego bliskich. Nie
Mojżesz i Prorocy / czyli ci, przez których mówi Bóg / - może to zrobić ktoś, kto sam
doświadcza wiecznego szczęścia. Czy do mnie też, słowo człowieka przemawia bardziej,
niż Słowo Boga???

Archaniołowie

.
W tym tygodniu będziemy obchodzić Święto Świętych Archaniołów; Michała, Gabriela i
Rafała. To również okazja, żeby sobie o nich przypomnieć – kim są, w czym mogą nam
pomagać, po co Pan Bóg posyła ich na ziemię. Artyści przedstawiali aniołów w postaci
ludzkiej ze skrzydłami, z wyrazem twarzy młodzieńców lub dzieci, bardzo często ubranych
we wspaniałe szaty lub nagich i bosych (jako symbol niewinności i oderwania się od spraw
ziemskich).

Ubrani w białe szaty i przepasani na znak gotowości do spełniania Bożych poleceń,
trzymają w rękach kadzielnice, symbolizujące zanoszenie modlitwy do Boga.
Przedstawiani są też z mieczem (symbol Bożego gniewu), z narzędziami męki (symbol
Bożego miłosierdzia), z wagą (symbol sprawiedliwości). Malarze często malowali aniołów
śpiewających i grających na różnych instrumentach muzycznych, są oni bowiem wśród
ludzi zwiastunami radości i piewcami Boga. Aby lepiej zrozumieć naturę Archaniołów,
musimy odszyfrować znaczenie ich imion. Pismo Święte przywiązuje wielką wagę do
imienia, bowiem ono wyraża istotę tego, kto jest tym imieniem oznaczony, jego szczególne
powołanie i przeznaczenie. Imiona Archaniołów wyrażają coś boskiego, bowiem odnoszą
się do Boga. Gabriel po hebrajsku znaczy: Mąż Boży; albo Bóg jest moją mocą.
Najczęstsze jego przedstawienia w sztuce ukazują go z przepaską na czole, z laską w ręku,
ale bywa też przedstawiany z kulą ziemską. W swej misji spełnia rolę posłańca, który
przekazuje ludziom przesłanie od Boga. W Księdze Daniela Archanioł Gabriel pojawia się
jako istota niebiańska o wyglądzie mężczyzny. Jest on zwiastunem potężnego, mocnego
działania Boga w sytuacjach po ludzku niemożliwych. Mocy Bożej potrzeba było, aby
starzy i niepłodni: Elżbieta i Zachariasz, mogli wydać na świat Jana Chrzciciela. Mocy
Bożej potrzeba było, aby dokonało się Wcielenie Syna Bożego. Archanioł Gabriel spełnił
wielką rolę w przekazywaniu Bożej tajemnicy w wydarzeniach związanych z historią
zbawienia. Archanioł przypomina nam wciąż, kto powinien być naszą mocą. Patronuje:
pocztowcom, radiu i telewizji. Rafał po hebrajsku znaczy: Bóg uzdrawia - Bóg uleczył Uzdrowienie Boże - Lekarstwo Boże. Rafał to jeden z siedmiu Archaniołów, którzy stoją
w gotowości przed majestatem Pana. Jest księciem aniołów. W Księdze Tobiasza pojawia
się pod postacią ludzką i przybiera popularne żydowskie imię Azariasz, towarzysząc w
drodze bohaterowi księgi. Przedstawia się go w sztuce sakralnej jako pielgrzyma,
trzymającego rybę lub butelkę. To on był towarzyszem i przewodnikiem młodego Tobiasza
w drodze. Uzdrowił ze ślepoty jego starego ojca i uwolnił od złego ducha Sarę. Archanioł
Rafał patronuje: pielgrzymom, chorym, chirurgom; bywa wzywany w czasie zarazy.
Michał po hebrajsku znaczy: Któż jak Bóg! To Archanioł Bożej sprawiedliwości, sądu,
łaski i zlitowania, jeden z najpotężniejszych duchów niebiańskich. Jest w tym imieniu
zawarta siła do przezwyciężania zła. Archanioł Michał i jego aniołowie walczą dzielnie z
aniołami zbuntowanymi, są bowiem rozpaleni miłością Boga. Archanioła Michała
przedstawia się ubranego w zbroję, z mieczem w ręku, zabijającego smoka; albo z wagą, na
której odmierza on ciężar dobrych i złych uczynków zmarłego. Towarzyszy umierającym w
odejściu ich dusz do nieba. Kościół wzywa na pomoc Archanioła Michała przeciw
zasadzkom szatana - nieprzyjaciela Boga i ludzi. Archanioł Michał patronuje: umierającym,
złotnikom, mierniczym, rentgenologom, rytownikom, szlifierzom i kaplicom cmentarnym.

Październik – to Różaniec. W czasie nabożeństw różańcowych modlimy się szczególnie za
Ojca Świętego, za Synod, za dzieci i młodzież (o katolickie wychowanie), za misje, za
chorych, o pokój na świecie, a w ostatnim tygodniu października za zmarłych. Za
odmawianie różańca można zyskać odpust zupełny. Przysługuje on tym, którzy odmawiają
różaniec ( przynajmniej 5 dziesiątków bez przerwy) w kościele, w kaplicy publicznej, w
rodzinie, w społeczności zakonnej, w stowarzyszeniu pobożnym. Warunki odpustu: 1)
trzeba odmówić 5 dziesiątków bez przerwy, 2) do modlitwy ustnej dodać
rozmyślanie/rozważanie tajemnic różańca, 3) przy publicznym odmawianiu trzeba
zapowiadać odmawiane tajemnice, według zwyczaju przyjętego w danej miejscowości.
/ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 26 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dzisiaj na Jasnej Górze 32. Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin. We wtorek
wspomnienie św. Wincentego a Paulo, kapłana, w parafii MB z Lourdes odpust parafialny z
sumą o godzinie 18.30. W środę wspomnienie św. Wacława, męczennika, w Katedrze
Wawelskiej Uroczystość patrona Katedry. W czwartek święto św. Archaniołów: Michała,
Gabriela i Rafała. W piątek wspomnienie św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła. W
sobotę wspomnimy św. Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i doktora Kościoła.
2. W sobotę rozpoczynamy miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe
będziemy odprawiać w dni powszednie o godzinie 17.45, by po modlitwie rozdać Komunię
św. tym, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. W niedziele różaniec po Mszy św. o
17.00. Dzieciom uczestniczącym w różańcu rozdamy pamiątkowe obrazki, by mogły poznać
pielgrzymów, którzy przez wieki pielgrzymowali na Jasną Górę. Zmiana tajemnic
różańcowych dla róż różańcowych w najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30. Chorych z
Najświętszym Sakramentem odwiedzimy w najbliższą, sobotę od godziny 9.30.
3. Zbiórka kandydatów na ministrantów w poniedziałek o 17.00 w sali nr 6. Msza św. dla
uczniów klas III i ich rodziców w ramach przygotowania do I Komunii św. w najbliższą
niedzielę o 10.30. P. dr Małgorzata Kożuch, adwokat, po powrocie ze służbowej podróży
zagranicznej zaprasza na dyżur w poradni Pomoc bliźniemu o zwykłej porze.
4. Za dwa tygodnie 16. Dzień Papieski pod hasłem Bądźcie świadkami miłosierdzia. Chór
Amicus zapewni w ten dzień oprawę wokalną Mszy św. o godzinie 12.00. Po Mszy św. chór
zaprasza do dolnego kościoła na wspólne śpiewanie piosenek, przeplatane wspomnieniami
osób,
które
w
przeszłości
należały
do
Środowiska
Karola
Wojtyły.
5. Rozpoczyna się kolejna edycja kursu przygotowawczego dla nadzwyczajnych szafarzy
Komunii św. Zainteresowanych udziałem w kursie zapraszamy na konsultację w kancelarii.
6. Zarezerwowaliśmy termin grupowego zwiedzania z przewodnikiem wystawy Maria
Mater Misericordiae w Muzeum Narodowym w Krakowie. Odjazd we wtorek, 4
października o godzinie 9.30 z parkingu przy kościele. Powrót przewidywany ok. godziny
12.00. Koszt 10 PLN. Ilość miejsc ograniczona. Zapisy po każdej Mszy św. w zakrystii do
wyczerpania wolnych miejsc. Ulotki zachęcające do zwiedzania wystawy przy biuletynie
Wspólnota.
7. Koordynatorzy Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji Krakowskiej
zapraszają na Spotkanie Modlitewne Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym „Strumienie
Miłosierdzia” w dniach 30 września – 1 października 2016. Spotkanie odbędzie się w
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Szczegóły spotkania prezentujemy na
ulotkach przy biuletynie Wspólnota, na plakatach w gablotach parafialnych i stronie
internetowej.
8. Gospodarze przyjmujący pielgrzymów ŚDM otrzymali mailową zachętę do zebrania
materiałów wspominających przebieg ŚDM. Powstaje montaż multimedialny z tych
materiałów. Można jeszcze nadsyłać zdjęcia, czy krótkie filmy. Planujemy też spotkanie
gospodarzy pielgrzymów ŚDM w sobotę, 15 października o 16.00. Chętnych prosimy o
zgłoszenie chęci udziału w spotkaniu pocztą elektroniczną do 8 października br.
9. W minionym tygodniu w naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński
Małgorzata Kozak i Tomasz Maniewski. Gratulujemy Nowożeńcom i modlimy się o
pogłębianie ich miłości wobec Boga i miłości małżeńskiej. Królowo Rodzin módl się za
nami. W piątek pożegnaliśmy śp. Teresę Starowicz. Wieczny odpoczynek racz Jej dać
Panie…

