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INTENCJE MSZALNE 27.06 - 3. VII 2016
Poniedziałek 27 VI
7.00 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
18.00 ++ Elżbieta, Andrzej Paczyńscy
Wtorek 28 VI
7.00 + Jadwiga Socha w 20 r. śmierci
18.30 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
Środa 29 VI
7.00 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
18.30 + Piotr Mikuta
Czwartek 30 VI
7.00 ++ Piotr, Rozalia, Anna, Wojciech
18.30 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska - zakończenie
Piątek 1 VII
7.00 ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach
18.30 Wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ
Sobota 2 VII
7.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi / intencja od Róż Różańcowych
18.30 + Marian Sowa z okazji imienin
Niedziela 26 VI
7.30 O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB
dla ks. Piotra Piekarczyka
9.00 + Ryszard Kramer
10.30 ++ Władysław i Helena Kopacz
12.00 Za Parafian
18.30 + Andrzej w 4 r. śmierci
20.00 + Maria

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 9, 51 - 62 /
Gdy dopełniał się czas wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się do Jerozolimy i
wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i przyszli do pewnego miasteczka
samarytańskiego, by Mu przygotować pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał
do Jerozolimy. Widząc to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: Panie, czy chcesz, a powiemy,
żeby ogień spadł z nieba i zniszczył ich? Lecz On odwróciwszy się zabronił im. I udali się
do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś powiedział do Niego: Pójdę za Tobą,
dokądkolwiek się udasz. Jezus mu odpowiedział: Lisy mają nory i ptaki powietrzne
gniazda, lecz Syn Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł wesprzeć.
Do innego rzekł: Pójdź za Mną. Ten zaś odpowiedział: Panie, pozwól mi najpierw pójść i
pogrzebać mojego ojca. Odparł mu: Zostaw umarłym grzebanie ich umarłych, a ty idź i
głoś królestwo Boże. Jeszcze inny rzekł: Panie, chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi
najpierw pożegnać się z moimi w domu. Jezus mu odpowiedział: Ktokolwiek przykłada
rękę do pługa, a wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego.

REFLEKSJA
Czasem jedna chwila decyduje o losach człowieka. Godzina, minuta, sekunda – czas kiedy
podejmujemy jakąś ważną decyzję, która przyniesie błogosławione owoce, albo uratuje
życie. Wtedy nie wolno oglądać się wstecz, ale trzeba wykorzystać ten najważniejszy
moment. Jak go poznać? Albo inaczej – jak nie zgubić tej najważniejszej chwili swojego
życia, chwili, która zadecyduje o całej przyszłości ???

Święci Piotr i Paweł.
Kościół umieszcza w jednym dniu uroczystość św. Pawła wraz ze św. Piotrem nie dlatego,
aby równał go w prymacie z pierwszym zastępcą Chrystusa. Chodzi jedynie o podkreślenie,
że obaj Apostołowie byli współzałożycielami gminy chrześcijańskiej w Rzymie, obaj w tym
mieście oddali dla Chrystusa życie swoje oraz, że w Rzymie są ich relikwie i sanktuaria.
Najwięcej jednak zaważyła na połączeniu pamiątki obu Apostołów w jednym dniu opinia,
dzisiaj uznawana za mylną, że obaj Apostołowie ponieśli śmierć męczeńską tego samego
dnia. Już w roku 258 obchodzono święto obu Apostołów, razem dnia 29 czerwca, tak na
Zachodzie, jak też i na Wschodzie, co wskazywałoby na powszechne przekonanie, że był to
dzień śmierci Apostołów / święta liturgiczne obchodzono w dniu śmierci męczenników /.

Właściwe imię Piotra to Szymon. Pan Jezus zmienił mu imię na Piotr przy pierwszym
spotkaniu, gdyż miało ono symbolizować jego przyszłe powołanie. Pochodził z Betsaidy,
miejscowości położonej nad Jeziorem Genezaret. Ojcem Szymona Piotra był Jona (Jan),
rybak galilejski. Kiedy Chrystus Pan włączył Piotra do grona swoich uczniów, ten nie od
razu przystał do Pana Jezusa, ale nadal trudnił się pracą rybaka. Dopiero po cudownym
połowie ryb definitywnie został przy Chrystusie w charakterze Jego ucznia wraz ze swoim
bratem, Andrzejem. Przed odejściem do nieba Pan Jezus zlecił Piotrowi najwyższą władzę
pasterzowania nad Jego Apostołami i pozostałymi wiernymi wyznawcami. Apostołowie od
początku podjęli te słowa i uznali w Piotrze pierwszego spośród siebie. Piotr proponuje
Apostołom przyłączenie do ich grona jeszcze jednego w miejsce Judasza. Piotr pierwszy
przemawia do tłumu w dzień Zesłania Ducha Świętego i pozyskuje sporą liczbę pierwszych
wyznawców. Zakłada pierwszą gminę chrześcijańską w Jerozolimie i sprawuje nad nią
władzę. To jego Chrystus poucza w tajemniczym widzeniu, że ma także przyjmować
pogan. Na Soborze apostolskim Piotr jako pierwszy przemawia i decyduje, że należy iść
także do pogan, a od nawróconych z pogaństwa nie należy żądać wypełniania nakazów
judaizmu, obowiązujących Żydów. W myśl zasady postawionej przez Pana Jezusa: Uderzę
pasterza, a rozproszą się owce stada - właśnie Piotr stał się głównym przedmiotem
nienawiści i pierwszym obiektem prześladowań. Został nawet pojmany i miał być wydany
przez króla Heroda Agryppę I Żydom na stracenie. Jednak anioł Pański wybawił go
cudownie od niechybnej śmierci. Niebawem po uwolnieniu Piotr udał się do Antiochii.
Stamtąd podążył do Małej Azji i Koryntu , aby wreszcie osiąść na stałe w Rzymie. Tu
poniósł śmierć męczeńską za panowania cesarza Nerona ok. 64 roku, umierając na krzyżu,
jak mu to zapowiedział Chrystus. Paweł pochodził z Tarsu w Cylicji - Mała Azja . Urodził
się jako obywatel rzymski, co dawało mu pewne wyróżnienie i przywileje. Rodzina
Szawła/takie miał imię/ należała do faryzeuszów - najgorliwszych patriotów i wykonawców
prawa mojżeszowego. On sam nie znał Jezusa. Wiedział jednak o chrześcijanach i szczerze
ich nienawidził, uważając ich za odstępców i odszczepieńców. Dlatego z całą satysfakcją
asystował przy męczeńskiej śmierci św. Szczepana. Gdy Szaweł podróżował do Damaszku,
objawił mu się Chrystus. Po swoim nawróceniu Paweł z wielką gorliwością przystąpił do
ewangelizowania. Odbył trzy wielkie podróże misyjne. Wreszcie oskarżony przez Żydów,
został aresztowany, a następnie odesłany do Rzymu. Tam poniósł śmierć męczeńską /jako
obywatel rzymski został ścięty mieczem, a nie ukrzyżowany/.

Bazylika Świętego Piotra w Watykanie zbudowana w latach 1506-1626. Jedna z czterech
bazylik większych Rzymu. Stoi na miejscu pochówku św. Piotra - pierwszego papieża.
Bazylika Watykańska jest drugim co do wielkości kościołem na świecie ( jej powierzchnia:
23 000 m², większą świątynią jest tylko bazylika Matki Boskiej Królowej Pokoju w
Jamusukro o powierzchni: 30 000 m²). Bazylika św. Pawła za Murami - jest to miejsce
pochówku świętego Pawła. Została zbudowana w latach 386-440. Zbudowano ją w
miejscu, gdzie wcześniej Lucyna Rzymska pochowała ciało św. Pawła Zgodnie z legendą,
jego głowa, spadając po ucięciu, trzykrotnie odbiła się od ziemi, z której wytrysnęły trzy
źródła wody. 15 lipca 1823, podczas prowadzenia prac remontowych został zaprószony
ogień. Pożar zniszczył prawie całą bazylikę. Cały chrześcijański świat podjął trud
odbudowy świątyni. Zakończenie prac i ponowne poświęcenie bazyliki nastąpiło w 1854.
/ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 13 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. We wtorek wspominamy św. Ireneusza, biskupa i męczennika. W środę uroczystość
śśw. Apostołów Piotra i Pawła. W czwartek ostatnie nabożeństwo czerwcowe z procesją.
2. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu z Godziną Świętą do 20.00.
W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 6.30 do 7.30 w kościele dolnym
oraz od 17.00 do 19.00 w kościele górnym. W wakacje w pierwsze piątki nie ma Mszy o
godz. 9.00 i 17.00. Mszę św. o godz. 18.30 odprawimy jako wynagradzająca i uwielbiająca
NSPJ. W pierwszą sobotę lipca o godz. 7.00 Msza święta wynagradzająca za zniewagi
Niepokalanemu Sercu NMP, a po niej nabożeństwo w tej samej intencji. Chorych z posługą
sakramentalną odwiedzimy w sobotę od godz. 9.30. Różaniec prowadzony przez Akcję
Katolicka w sobotę o godz. 17.45.
3. Od poniedziałku 27 czerwca wakacyjny porządek odprawiania Mszy świętych. W
niedziele nie ma mszy św. o godzinie 13.15 i 17.00, a w tygodniu Msze święte o godz. 7.00
i 18.30 w kościele dolnym. Okazja do spowiedzi w niedziele podczas mszy świętych, a w
tygodniu pół godziny przed Mszą świętą. W środy różaniec o godz. 17.45. Kancelaria w
wakacje czynna w poniedziałek od godz. 17.00 do 18.00 i w czwartek od godz. 16.00 do
17.30. W soboty kancelaria nieczynna. Biblioteka Parafialna i Poradnia Pomoc Bliźniemu
w wakacje nieczynna. Jadłodajnia św. Jana Kantego czynna do końca czerwca. Dzieciom,
młodzieży oraz wszystkim, którzy sobie mogą na to pozwolić, życzymy udanych,
bezpiecznych wakacji z czasem na modlitwę i udział w niedzielnej mszy świętej.
4. W poniedziałek po nabożeństwie czerwcowym, na plebanii spotkanie Parafialnego
oddziału Akcji Katolickiej.
5. Rozpoczynamy parafialne zapisy na 36 Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę,
która tradycyjnie potrwa od 6 do 11 sierpnia. Będzie ona podziękowaniem za Światowe
Dni Młodzieży. Zapisy w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Wpisowe dla
dorosłych – 60 PLN, a dla osób poniżej 16 roku życia 30 PLN. Więcej szczegółów przy
zapisie.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Aleksandrę Trynkę i śp. Marię Koptę.
…wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

