INTENCJE MSZALNE
18 VII – 24 VII 2016
PONIEDZIAŁEK – 18 VII
7.00 + Emilia w r.śm. , rodzice i rodzeństwo
18.30 + Gabriela Stańczuk w 2 r.śm.
WTOREK – 19 VII
7.00 + Władysław i Jan w 17 r.śm.
18.30 + o. prof. Mieczysław Krąpiec i jego rodzice
ŚRODA – 20 VII
7.00 + Irena Korba w 4 r.śm.
18.30 + Czesław Karnasiewicz
CZWARTEK – 21 VII
7.00 + Józef i Józefa
18.30 + Wiktoria i Józef Kaczor
PIĄTEK – 22 VII
7.00 + Maria, Jan i ks. Marian
18.30 O światło Ducha Świętego
SOBOTA – 23 VII
7.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Krystyny Róg i o potrzebne łaski dla
rodziny
18.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Józefy i Franciszka
w 50 r. ślubu
NIEDZIELA – 24 VII
7.30 + Krzysztof Rabiasz
9.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo,
opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla Anny i Krzysztofa Michalskich w 30 r.
ślubu
10.30 + Agnieszka w 33 r.śm.
12.00 Za parafian
18.30 + Zofia i Stefan
20.00 + Jakub Bednarczyk – int. od żony i syna z rodziną
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 10, 38-42/
Jezus przyszedł do jednej wsi. Tam pewna niewiasta, imieniem Marta,
przyjęła Go w swoim domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która usiadłszy u nóg
Pana, słuchała Jego słowa.
Marta zaś uwijała się około rozmaitych posług. A stanąwszy przy Nim,
rzekła: «Panie, czy Ci to obojętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy
usługiwaniu? Powiedz jej, żeby mi pomogła».
A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, martwisz się i niepokoisz o wiele,
a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, której nie będzie
pozbawiona».
REFLEKSJA
„Maria, usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa”. To piękny obraz
słuchania Boga. Maria siada u nóg Pana, czyli uznaje w Nim nauczyciela, mistrza.
Siedzi, czyli nie biega za tysiącem spraw. Zostawia wszystko, aby być tylko
z Jezusem, wpatrywać się w Jego twarz, słuchać Jego słów, ofiarować Mu swój czas.
Jej postawę przenika głęboki pokój. Warto zastanowić się, kiedy ostatnio
przypominałem Marię? Czy słuchamy siebie wzajemnie w rodzinie, w pracy,
w Kościele? Jeśli nie potrafimy słuchać ludzi, jak usłyszymy Boga?

PROGRAM WIZYTY PAPIEŻA FRANCISZKA W POLSCE
27 – 31 LIPCA 2016
ŚRODA – 27 LIPCA
16.00 – przylot na Lotnisko Międzynarodowe im. św. Jana Pawła II w Krakowie
Balicach i ceremonia powitania
17.00 – przyjazd na Wawel, spotkanie z władzami i korpusem dyplomatycznym
17.40 – wizyta kurtuazyjna u Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
18.30 – spotkanie z biskupami polskimi w katedrze wawelskiej
Wieczorem: Pałac Arcybiskupów Krakowskich
Po kolacji Ojciec Święty pokaże się w Oknie Papieskim, aby powitać wiernych
zebranych na placu przed Pałacem Arcybiskupów Krakowskich.

CZWARTEK – 28 LIPCA
7.40 − przejazd do Balic, wraz z zatrzymaniem się w klasztorze sióstr Prezentek
9.45 – przyjazd do klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie. Modlitwa w Kaplicy
Cudownego Obrazu.
10.30 – msza święta z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski. Mszę św. koncelebrować
będą biskupi i liczni polscy kapłani, w obecności Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej i najwyższych władz kraju.
17.00 – przekazanie kluczy do Krakowa na placu przed Pałacem Arcybiskupów
Krakowskich i przejazd tramwajem na Błonia
17.15 – przyjazd na Błonia. Przejazd papamobile między wiernymi.
17.30 – CEREMONIA POWITANIA.
Po kolacji Ojciec Święty ukaże się w Oknie Papieskim, pozdrawiając wiernych
zebranych na placu.
PIĄTEK – 29 LIPCA
7.00 – prywatna msza święta w kaplicy Pałacu Arcybiskupów Krakowskich
9.30 – wizyta w Obozie Koncentracyjnym Auschwitz w Oświęcimiu
10.30 – wizyta w Obozie Koncentracyjnym Birkenau
16.30 – wizyta w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie - Prokocimiu
18.00 – Droga Krzyżowa z udziałem młodzieży na krakowskich Błoniach.
Po kolacji Papież Franciszek ukaże się w Oknie Papieskim.
SOBOTA – 30 LIPCA
8.30 – wizyta w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie - Łagiewnikach
9.00 – przejście Ojca Świętego przez Bramę Miłosierdzia
9.15 – Liturgia Pojednania z udziałem młodzieży
10.30 – msza święta w Sanktuarium św. Jana Pawła II z kapłanami, osobami
konsekrowanymi i seminarzystami z Polski.
13.00 – obiad Franciszka z młodzieżą
19.00 – przyjazd na CAMPUS MISERICORDIAE.
Przejście przez Bramę Świętą z pięcioma przedstawicielami młodzieży.
19.30 – czuwanie modlitewne z młodzieżą
NIEDZIELA – 31 LIPCA
8.45 – przyjazd na Campus Misericordiae. Błogosławieństwo dwóch budynków
Caritas: Domu Miłosierdzia dla osób ubogich i starszych oraz Domu Chleba –
magazynu z żywnością dla potrzebujących. Przejazd papamobile wśród wiernych.
10.00 – Msza Święta Posłania na zakończenie Światowych Dni Młodzieży
Rozesłanie młodych świadków Bożego Miłosierdzia. Ogłoszenie miejsca i roku
kolejnych Światowych Dni Młodzieży.
17.00 – przyjazd do Tauron Arena w Krakowie na spotkanie z wolontariuszami ŚDM
oraz Komitetem Organizacyjnym ŚDM Kraków 2016 i Dobroczyńcami spotkania
młodych całego świata
18.15 - przyjazd na lotnisko do Balic (część wojskowa). Ceremonia pożegnania Ojca
Świętego.

Ogłoszenia duszpasterskie
16. Niedziela Zwykła
1. W bieżącym tygodniu: w poniedziałek wspomnienie św. Szymona
z Lipnicy, kapłana, w środę bł. Czesława, kapłana, w piątek św. Marii Magdaleny,
w sobotę św. Brygidy, zakonnicy, patronki Europy.
2. W przyszły poniedziałek przypada wspomnienie św. Krzysztofa. Poświęcenie
pojazdów z tej okazji w najbliższą sobotę po wieczornej Mszy św. i w niedzielę po Mszy
św. o godzinie 12.00.
3. Zapraszamy do wspólnej modlitwy o entuzjazm wiary i bezpieczeństwo dla
papieża i pielgrzymów w czasie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Różaniec
w środę o 17.45. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka
do Miłosierdzia Bożego w piątek po Mszy św. wieczornej. Msze św. w niedziele 24 i 31
lipca i w każdy dzień tygodnia w naszym kościele jak w każdą niedzielę wakacyjną.
Okazja do spowiedzi św. w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.,
w niedzielę podczas każdej Mszy św. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałki od
17.00 do 18.00 i w czwartki od 16.00 do 17.30.
4. Zamówione wcześniej wejściówki na Mszę św. w Łagiewnikach celebrowaną
przez papieża Franciszka w sobotę, 30 lipca o godzinie 10.30 są do odebrania w zakrystii.
Albumy w różnych wersjach językowych, zamówione wcześniej przez wiernych również
można zakupić w zakrystii.
Dziękujemy za ofiary składane do skarbony na Kuchnię św. Jana Kantego, które
posłużą nam do przygotowania gorącego posiłku dla pielgrzymów w dzień ich przyjazdu.
W ubiegłą niedzielę stwierdziliśmy zuchwałe próby kradzieży pieniędzy
z tej skarbony. Dziękujemy wiernym za czujność, która nie pozwoliła złodziejom czuć się
bezkarnymi. Zaostrzyliśmy dozór strefy, w której znajdują się skarbony.
Powstała propozycja, żeby do posiłku dla pielgrzymów przygotowywanego
w kuchniach ŚDM dołożyć ciasto upieczone przez wiernych. Jeśli ktoś jest chętny można upiec ciasto i przynieść je w najbliższą niedzielę od 18.00 do 20.00
i w poniedziałek 25 lipca od 8.00 do 10.00. Najświeższe informacje związane
z przyjęciem pielgrzymów w naszej parafii roznieśli w czwartek i piątek wolontariusze
ŚDM do mieszkań gospodarzy. Aktualizujemy je w gablotach i na stronie internetowej
parafii. Warto śledzić na bieżąco aktualizacje. W najbliższą niedzielę planujemy
opublikować je w biuletynie Wspólnota. Działa telefon informacyjny ŚDM i adres poczty
elektronicznej w tej sprawie. Można też codziennie pytać osobiście.
Najczęściej zadawanym pytaniem jest, czy można bez wejściówek uczestniczyć
w spotkaniach z papieżem. Tak, serdecznie zachęcamy do udziału w środę, czwartek
i piątek w spotkaniach z papieżem przy oknie na ul. Franciszkańskiej, w ceremonii
przywitania papieża w czwartek i w drodze krzyżowej w piątek na Błoniach oraz
w czuwaniu papieża z młodymi w sobotę wieczorem i w Mszy św. posłania w niedzielę
o 10.00 na Campus Misericordiae w Brzegach. Program wizyty papieskiej otrzymujemy
dziś we Wspólnocie.
6. W poniedziałek po Mszy św. wieczornej spotkanie parafialnego komitetu ŚDM.
Zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w happeningu pt. „Zadaj
pytanie papieżowi”. Wydarzenie odbywać się będzie w Pałacu Sztuki przy placu
Szczepańskim 4 w Krakowie codziennie od 20 do 27 lipca. Udział w happeningu jest
bezpłatny. Anonsujemy go na naszej stronie internetowej.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Helenę Nogę. Dobry Jezu, a nasz Panie...

