INTENCJE MSZALNE
25 VII – 31 VII 2016
PONIEDZIAŁEK – 25 VII
7.00 1) + Zofia Zając – int. od Mirosławy z rodziną
2) + Anna i Franciszek Przybyło
18.30 + Anna Nogieć
WTOREK – 26 VII
7.00 + Anna Pinkalska – int. od sąsiadów, p. Greckich
18.30 Dziękczynno-błagalna o dar życia i wszelkie potrzebne łaski dla Anny Marii
Wasyl
ŚRODA – 27 VII
7.00 1) + Anna Pinkalska
2) + Elżbieta Budzyna – int. od rodziny Koniecznych
18.30 + Augustyn Dudek
CZWARTEK – 28 VII
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie na dalsze lata dla
Jana w dniu urodzin
18.30 + Katarzyna, Jacek, Anna, Jerzy, Michał, Kazimierz, Marcin
PIĄTEK – 29 VII
7.00 + Eugeniusz w 33 r.śm.
18.30 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki
Hajdukiewicz w 40 r. urodzin i dla jej rodziny
SOBOTA – 30 VII
7.00 1) + Kazimierz Frydrych
2) W intencji Beaty i Tomasza w 2 r. ślubu – o szczęśliwe rozwiązanie oraz
Opatrzność Bożą na dalsze lata życia rodzinnego
18.30 + Roman i Katarzyna Szklarscy, ich synowie i córki
NIEDZIELA – 31 VII
7.30 + Stefan, Julia i Stanisława Szlachta
9.00 + Helena, Julianna, Józef i Kazimierz
10.30 Za parafian
12.00 + Anna Pinkalska
18.30 + Katarzyna, Jacek, Anna, Jerzy, Michał, Kazimierz, Marcin
20.00 + Tadeusz w 3 r.śm., brat Bogdan, ich rodzice Paweł i Paulina
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 11, 1-13/
Jezus, przebywając w jakimś miejscu, modlił się, a kiedy skończył, rzekł
jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas modlić się, tak jak i Jan nauczył swoich
uczniów». A On rzekł do nich: «Kiedy będziecie się modlić, mówcie: Ojcze, niech
się święci Twoje imię; niech przyjdzie Twoje królestwo! Naszego chleba
powszedniego dawaj nam na każdy dzień i przebacz nam nasze grzechy, bo i my
przebaczamy każdemu, kto przeciw nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli pokusie».
Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy
i powie mu: „Przyjacielu, pożycz mi trzy chleby, bo mój przyjaciel przybył do mnie
z drogi, a nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie
naprzykrzaj mi się! Drzwi są już zamknięte i moje dzieci są ze mną w łóżku. Nie
mogę wstać i dać tobie”. Powiadam wam: Chociażby nie wstał i nie dał z tego
powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego natręctwa wstanie i da mu, ile
potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; szukajcie,
a znajdziecie; kołaczcie, a zostanie wam otworzone. Każdy bowiem, kto prosi,
otrzymuje; kto szuka, znajduje; a kołaczącemu zostanie otworzone. Jeżeli któregoś
z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Albo o rybę, czy zamiast
ryby poda mu węża? Lub też gdy prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc
wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre dary swoim dzieciom, to o ileż bardziej
Ojciec z nieba udzieli Ducha Świętego tym, którzy Go proszą».
REFLEKSJA
Wiara człowieka musi się ciągle rozwijać, ciągle dojrzewać. Chrześcijanin
musi ciągle pogłębiać swoją relację z Bogiem. Sam Jezus, choć był Bogiem, spędzał
długie godziny na modlitwie, na spotykaniu się z Bogiem. Czy pamiętam
o codziennej modlitwie? Czy moja modlitwa jest spotkaniem z Bogiem?
ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Światowe Dni Młodzieży to międzynarodowe spotkania młodych całego
świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i papieżem
gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.
Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II,
który zgromadził młodych w Rzymie (1984, 1985, 2000), Buenos Aires (1987),
Santiago de Compostela (1989), Częstochowie (1991), Denver (1993), Manili (1995),
Paryżu (1997) i Toronto (2002).

Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła z młodymi
i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Benedykt XVI, który
przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney (2008) i Madrycie (2011).
Dzięki posłudze Benedykta XVI Chrystus był ciągle głoszony i adorowany przez młodych
całego świata, a Kościół mógł dostrzegać swoje młode i radosne oblicze tak bardzo potrzebne
współczesnemu światu.
W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się papież Franciszek. On także
ogłosił, że następne spotkanie młodych odbędzie się w 2016 roku w Krakowie, w Polsce.
Dwa pierwsze spotkania (1984, 1985) zorganizowane z okazji Nadzwyczajnego
Jubileuszu Odkupienia (1983-1984) i Międzynarodowego Roku Młodzieży (1985) nie były
jeszcze Światowymi Dniami Młodzieży. To jednak one dały papieżowi impuls do podjęcia tej
błogosławionej inicjatywy, która trwa do dnia dzisiejszego.
Jako datę ustanowienia Światowych Dni Młodzieży przyjmuje się dzień 20 grudnia
1985 r., kiedy to Jan Paweł II na spotkaniu opłatkowym, wobec Kardynałów i Pracowników
Kurii Rzymskiej, wyraził pragnienie, by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku
w Niedzielę Palmową jako spotkanie diecezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym
przez niego miejscu jako spotkanie międzynarodowe.
Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła
Powszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz
radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela.
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II,
którymi są Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani.
Znaki te nie tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na
modlitwie i adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.
W Niedzielę Palmową, 13 kwietnia 2014 r., znaki te Ojciec Święty przekazał
w Rzymie polskiej młodzieży i rozpoczęła się peregrynacja Krzyża ŚDM i Ikony MB po
polskich diecezjach oraz kilkunastu krajach Europy Wschodniej.
Każdy ŚDM wymaga dobrego przygotowania pod względem treści, nad którą
pochylą się młodzi gromadząc się na kilka dni w grupach językowych. Tematykę corocznych
spotkań określa sam Ojciec Święty, kierując do młodych przesłanie zwane ORĘDZIEM.
W czasie ŚDM treści te są pogłębiane podczas trzydniowych spotkań zwanych triduum
katechetycznym.
ŚDM są spotkaniem wielodniowym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części:
pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy młodzież przebywa na terenie całego kraju, który jest
gospodarzem spotkania; druga to "Wydarzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży
w głównym mieście organizacyjnym.
Struktura "Dni w Diecezjach" zależy od charakterystyki i stylu goszczącej diecezji; jest to
czas na wzajemne poznanie, integrację, poznanie kultury i topografii danego regionu. Na
tym etapie nie brakuje wycieczek turystycznych, wspólnych zabaw, a także zaangażowania
społecznego w różne dzieła i projekty przygotowane przez organizatorów.
Po zakończeniu "Dni w Diecezjach", wszyscy udają się do diecezji, którą Ojciec
Święty wyznaczył jako miejsce przeżywania wydarzeń centralnych. Młodzież gromadzi się
tam na okres całego tygodnia. W poniedziałek przyjeżdża w dane miejsce, we wtorek
uczestniczy w ceremonii otwarcia, w środę, czwartek i piątek bierze udział w katechezach
i festiwalu młodych, dodatkowo w piątek odprawiana jest droga krzyżowa, w sobotę
pielgrzymuje na miejsce czuwania i uczestniczy w wieczornym spotkaniu z Papieżem,
a w niedzielę bierze udział w uroczystej Mszy św. kończącej dany ŚDM, w czasie której
ogłasza się gospodarza kolejnego spotkania młodych z całego świata.

Ogłoszenia duszpasterskie
16. Niedziela Zwykła
1. Dziś po Mszy św. o godzinie 12.00 poświęcenie pojazdów z racji
wspomnienia św. Krzysztofa, patrona kierowców.
W bieżącym tygodniu w dni powszednie dopóki nie ogłosimy inaczej, Msze
św. dla parafian o 7.00 i o 18.30 w górnym Kościele. W niedzielę 31 lipca
odprawimy Msze św. o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30 i 20.00. Całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek w kościele dolnym.
Okazja do spowiedzi w dni powszednie pół godziny przed Mszą św.,
a w niedzielę podczas każdej Mszy św.
Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek od 17.00 do 18.00 i w czwartek
od 16.00 do 17.30.
W piątek na mocy decyzji ks. kard. Stanisława Dziwisza nie obowiązuje
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych na terenie archidiecezji krakowskiej.
2. W poniedziałek święto św. Jakuba, Apostoła, we wtorek wspomnimy
śś. Joachima i Anny, rodziców NMP, w piątek wspomnienie św. Marty.
3. Zachęcamy wszystkich do udziału w spotkaniach z papieżem Franciszkiem
na ul. Franciszkańskiej, na Błoniach i w Brzegach. Dysponujemy jeszcze
wejściówkami do Łagiewnik na sobotę, 30 lipca i na Campus Misericordiae
|w Brzegach na 30 i 31 lipca. Można je zabrać z zakrystii. Tam też można zakupić
wersję francuską albumu Apostołowie Miłosierdzia w promocyjnej cenie 30 PLN. Na
życzenie wiernych sprowadziliśmy większą ilość egzemplarzy i rozprowadzamy je
obecnie bez wcześniejszych zapisów.
4. Grupa pielgrzymów zarejestrowanych przez naszą parafię może odebrać
pakiety pielgrzyma dziś po każdej Mszy św. w zakrystii lub w poniedziałek
w kancelarii w godzinach urzędowania.
5. Wszystkie informacje związane z przyjęciem i pobytem pielgrzymów
francuskich w naszej parafii prezentujemy na plakatach przy wejściu do kościoła i na
stronie internetowej parafii. Gospodarze przyjmujący pielgrzymów otrzymali
informacje od wolontariuszy. Przypominamy jedynie, że wolontariusze przyprowadzą
pielgrzymów do mieszkań gospodarzy we wczesnych godzinach popołudniowych
w poniedziałek, 25 lipca br.
Można uczestniczyć w modlitwie i katechezie pielgrzymów francuskich od
wtorku do piątku w godzinach od 8.30 do 12.00, które będą się odbywać w naszym
kościele. Oficjalne powitanie pielgrzymów zaplanowaliśmy na wtorek, 26 lipca
o godzinie 8.30, a Mszę św. dziękczynną za ŚDM w poniedziałek, 1 sierpnia o
godzinie 10.15.
6. Ciasto upieczone przez wiernych na powitanie pielgrzymów można
przynieść dziś od 18.00 do 20.00 i w poniedziałek, 25 lipca od 8.00 do 10.00 do sali
nr 3.
7. Działa telefon informacyjny ŚDM i adres poczty elektronicznej w tej
sprawie. Można też codziennie pytać osobiście duszpasterzy i wolontariuszy.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Kazimierę Wolczak, śp. Marię
Krygowską i śp. Ryszarda Gawędę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie...

