21 sierpnia 2016

34/2016/97

INTENCJE MSZALNE 22 - 28 VIII 2016

Poniedziałek 22 VIII
7.00 + Jerzy Koehle / od Franciszka Chorągwieckiego z rodziną
18.30 ++ Anna, Antoni, Albin, Elfryda

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

Wtorek
23 VIII
7.00 + Anna Pinkalska / od Anny Wojtas
18.30 Jerzy Koehle / od Władka Cierza z rodziną
Środa 24 VIII
7.00 + Maria Śnieżyńska / od rodziny Skałubów
18.30 + Władysław Gębik / od pracowników GECO
Czwartek 25 VIII
7.00 ++ Stanisław w 24 r. śmierci. Jan i Katarzyna
18.30 + Krystyna Kolanowska
Piątek 26 VIII
7.00 + Kazimierz w 4 r. śmierci
18.30 + Stanisława Najder
Sobota 27 VIII
7.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie,
i potrzebne łaski dla Ireny i Michała w 40 r. ślubu
18.30 ++ Teofila i Piotr Prokopowicz, zm. z rodzin: Lech i Prokopowicz
Niedziela 28 VIII
7.30 + Krystyna
9.00 O Boże Błogosławieństwo dla Macieja w 18 r. urodzin
10.30 ++ Maria i Wilhelm Król
12.00 + Maria Misiak w 23 r. śmierci
18.30 ++ Maria i Franciszek
20.00 Za Parafian

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 13, 22-30 /
Jezus nauczając szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy.
Raz
ktoś
Go
zapytał:
Panie,
czy
tylko
nieliczni
będą
zbawieni?
On rzekł do nich: Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie
chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc
na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i wołać: Panie, otwórz nam; lecz On wam
odpowie: Nie wiem, skąd jesteście. Wtedy zaczniecie mówić: Przecież jadaliśmy i piliśmy
z tobą, i na ulicach naszych nauczałeś. Lecz On rzecze: Powiadam wam, nie wiem, skąd
jesteście. Odstąpcie ode Mnie wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości. Tam będzie
płacz i zgrzytanie zębów, gdy ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków
w królestwie Bożym, a siebie samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu,
z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Tak oto są ostatni, którzy
będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi.

REFLEKSJA
W dalekiej Brazylii, w Rio jest olimpiada. Kryterium nagradzania jest proste – trzech
najlepszych otrzymuje medale. Dziś w ewangelii słyszymy pytanie – kto będzie zbawiony,
czyli nagrodzony. Wszyscy, czy tylko nieliczni? Odpowiedź Pana Jezusa jest konkretna –
nie dostąpią zbawienia ci, którzy dopuszczają się niesprawiedliwości. Co zrobić, żeby w
TYCH zawodach dostać nagrodę ???

Jasna Góra.
Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i
uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją około dwóch milionów pielgrzymów.
Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej,
słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dziejach Polski. Tradycja głosi, że obraz
został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny
w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz
Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na
Ruś. Cesarz podarował mu wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką
czcią. W czasie walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego
na Rusi obraz ukryto w zamku w Bełzie. W roku 1382 znalazł go tam książę Władysław
Opolczyk. Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał obraz i
przywiózł do Częstochowy. Tyle mówi piękna tradycja.

Książę Władysław Opolczyk sprowadził do Częstochowy z Węgier Paulinów. Oddał im
drewniany kościół parafialny w Starej Częstochowie. Jan Długosz podaje, że akt
przekazania odbył się dnia 23 czerwca 1382 r. Książę Władysław specjalnym dokumentem
przekazał uposażenie, jakie nadał klasztorowi w Starej Częstochowie. Ofiarował również
obraz. I można powiedzieć, że od tego czasu rozpoczęła się piękna historia niezwykłej
miłości. Bo jak inaczej nazwać wielką troskę i opiekę Matki Bożej wobec Narodu
Polskiego? T jest historia naznaczona symbolicznymi bliznami na wizerunku Maryi (po
bandyckim napadzie na klasztor), a także heroizmem obrońców Jasnej Góry podczas
,,potopu”. To także wyróżnienia dla ikony jasnogórskiej – pierwszy obraz koronowany
papieskimi koronami poza Rzymem i niezwykłe odznaczenia papieskie – złote róże.

Złota Róża jest znakiem pobożności i nabożeństwa i szczególnym darem papieskim dla
miejsc świętych, zwłaszcza sanktuariów maryjnych na świecie. To bardzo stary zwyczaj,
zastrzeżony dla papieża. Pierwszą historycznie znaną osobistością, która otrzymała Złotą
Różę z rąk papieża, był Fulko IV- hrabia Andegawenii (1094 rok). Przez wieki laureatami
Złotej Róży byli różni ludzie, zwykle panujący, potem ich żony, a także wielu lokalnych
hrabiów i książąt. Po powrocie z niewoli awiniońskiej papieże zaczęli systematycznie
odznaczać Złotą Różą także sanktuaria. Róża była święcona w jedną z niedziel Wielkiego
Postu, w Pałacu na Lateranie i przekazywana biorącemu udział w Mszy świętej księciu lub
wysyłana jakiejś osobistości bądź instytucji, po skonsultowaniu się z kardynałami. Róża
symbolizowała radość i wesele na myśl o zbliżającej się Wielkanocy - tym samym ten, kto
ją otrzymywał, miał zadanie nieść ,,dobry zapach Chrystusa” swoim życiem i dziełami na
służbie Kościoła. Również ofiarowywana danemu kościołowi czy sanktuarium miała to
samo znaczenie- ,,nieść Chrystusa światu”. Według zapisów papieską Złotą Różę
otrzymało ponad 180 osób, a ilościowo największa ich liczba trafiła do sanktuarium
maryjnego w Loreto. Pierwszą Złotą Różę ofiarował Polsce papież Eugeniusz IV, który
postanowił uczcić pamięć poległego pod Warną młodego króla Władysława, zwanego
Warneńczykiem, i uhonorować Złotą Różą jego brata i następcę, króla Kazimierza IV.
Ostatnią ,,personalną” z dwunastu podarowanych Polsce Złotych Róż otrzymała królowa
Maria Józefa, żona króla Augusta III Sasa. Sanktuarium na Jasnej Górze otrzymało trzy
Złote Róże. Pierwszą od Pawła VI, któremu jednak władze PRL nie pozwoliły przyjechać
do Polski, więc przywiózł ją dopiero Benedykt XVI. Podczas pierwszej pielgrzymki do
Polski w 1979 r. Jan Paweł II ofiarował Matce Boskiej Częstochowskiej własną Złotą Różę
a w 1987 r. na krakowskich Błoniach wręczył Złotą Różę dla sanktuarium w Kalwarii
Zebrzydowskiej. W 2006 roku Papież Benedykt XVI uhonorował Złotą Różą Miejsce
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau (ta jedyna papieska róża na świecie jest koloru
czarnego). 14 lutego 2012 roku papież Benedykt XVI ofiarował Różę Świętogórskiej Róży
Duchownej w Sanktuarium Matki Boskiej Świętogórskiej w Gostyniu. A 28 lipca 2016
roku Złotą Różę ofiarował Matce Boskiej Częstochowskiej papież Franciszek. Złota Róża
wykonana jest ze srebra i złota. Najczęściej przedstawia pojedynczy kwiat (czasami
bukiet). Wykonywana przez rzymskich złotników musi zawierać co najmniej 2 uncje złota.
(jedna rzymska uncja złota = 27,28 g.). Róże mają złoty kolor. Jedyny wyjątek, to ta, którą
papież Benedykt przywiózł do Muzeum Auschwitz-Birkenau. Jej czarny kolor jest
wymownym symbolem w tym miejscu. Papież w różny sposób odznacza miejsca i ludzi.
Kościoły (sanktuaria i miejsca wielkiego kultu) mogą otrzymać tytuł bazyliki, natomiast
ludzie, zarówno duchowni jak i świeccy odznaczani są papieskimi orderami i medalami.
/ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 21 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. W dniu dzisiejszym przypada wspomnienie św. Piusa X – papieża. W
poniedziałek wspomnienie Najświętszej Maryi Panny – Królowej. Również
w poniedziałek w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie o godz. 17.00
Msza święta z procesją światła. W środę święto św. Bartłomieja – apostoła.
W piątek Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Z racji
uroczystości nie obowiązuje w ten dzień wstrzemięźliwość od pokarmów
mięsnych. W sobotę wspomnienie św. Moniki.

2. W najbliższą sobotę przypada Jubileusz Służby Liturgicznej, Ruchu
Światło-Życie i Domowego Kościoła oraz Pielgrzymka tych wspólnot do
Kalwarii Zebrzydowskiej.

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 w tym tygodniu czynna: w poniedziałek od
17.00 do 18.00 i w czwartek od 16.00 do 17.30.

