INTENCJE MSZALNE od 04 IX do 10 IX 2017
Poniedziałek, 4 IX
7.00 ++ Maria i Erwin Czerwenka, + Józefa i Eugeniusz Wąsowicz
7.30 O świętość życia w rodzinie
10.00 O błogosławieństwo dla nauczycieli i uczniów w nowym roku szkolnym
18.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska)
Wtorek, 5 IX
7.00 O pokój na świecie
7.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska)
18.30 + Artur Śliwa
Środa, 6 IX
7.00 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska)
7.30 +Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Agnieszki i Lecha
w 20. rocz. ślubu oraz dla całej rodziny
18.30 Intencja Radia Maryja
Czwartek, 7 IX
7.00 1) O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Kasi, Helenki i Stasia
2) + Helena Gębala
7.30 ++ Piotr, Maria, Helena, Antoni Gądek
18.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska)
Piątek, 8 IX
7.00 1) + Anna i Franciszek Przybyło
2) + Bolesław Żychowicz
7.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska)
18.30 + Roman w 11. rocz. śm.
Sobota, 9 IX
7.00 1) + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska)
2) + Aniela Rogala - od rodziny Dworaków z Bud Głogowskich
7.30 ++ Jan, Ludwika, Rajmund Zawitowscy
18.30 + Józef Brzuchacz w 6 rocz. śm.
Niedziela, 10 IX
7.30 + Aleksander Gawron
9.00 + Stefania, Ludwik i zmarli z rodziny
10.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska)
12.00 Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Zofii i Mieczysława z prośbą o Boże bł.,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla nich i rodziny
13.15 Za parafian
17.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Agnieszki i Piotra
18.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Małgosi Bonowicz z okazji 18-tych urodzin
20.00 ++ Maria i Krystyna
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WSPÓLNOTA
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 16, 21-27 /
Jezus zaczął wskazywać swoim uczniom na to, że musi udać się do
Jerozolimy i wiele wycierpieć od starszych i arcykapłanów oraz uczonych
w Piśmie; że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie.
A Piotr wziął Go na bok i począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię
Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do
Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! Jesteś Mi zawadą, bo nie myślisz po Bożemu,
lecz po ludzku».
Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli ktoś chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje.
Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z mego powodu,
znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby cały świat zyskał,
a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w zamian za swoją duszę?
Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca swego razem z aniołami
swoimi i wtedy odda każdemu według jego postępowania».
REFLEKSJA
Wszystko jest w porządku, jeśli chodzenie za Jezusem mieści się
w horyzoncie naszego rozumienia siebie i świata. Gdy jednak przyjdzie nam
podążać ścieżką nieprzetartą, przyjmować w życiu to, „co nie mieści się w głowie”,
zupełnie otwarcie wyrażamy Bogu swoją dezaprobatę. Wręcz wygląda to tak,
jakbyśmy byli z Nim na równi. Jezus wylewa na św. Piotra kubeł zimnej wody.
Pokazuje gdzie tkwi źródło jego myślenia i jak dalekie jest od oczekiwań Mistrza.
Iść za Jezusem to zaufać Mu tak bardzo, że nawet gdyby przyszło nam
poświęcić to, co w naszym życiu ważne i ciężko wypracowane, to oddamy wszystko
naszemu Panu bez wahania.

URODZINY WYJĄTKOWEJ OSOBY

Kościół katolicki obchodzi 8 września święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny. Nie wiemy dokładnie, kiedy narodziła się Maryja, a data tego święta
wynika z tradycji kultu maryjnego.

Świętowane tego wydarzenia niesie głęboką treść teologiczną. Narodzenie
Maryi było bezpośrednią zapowiedzią przyjścia Zbawiciela. Ojcowie Kościoła
mówili, że Maryja poprzedza przyjście Mesjasza tak, jak nastanie jutrzenki
zapowiada pełny blask dnia. W liturgii bizantyjskiej prawdę tę wyrażają słowa:
“Narodzenie Twoje, Boża Rodzicielko, zwiastowało radość całemu światu: z Ciebie
bowiem wzeszło Słońce Sprawiedliwości, Chrystus, nasz Bóg”, a w liturgii
zachodniej prośba o wstawiennictwo tej, która “dla całego świata stała się nadzieją
i jutrzenką zbawienia”.
Biblijne objawienie często podkreśla znaczenie urodzin osoby,
która odgrywa ważną rolę dla historii zbawienia. Symbolika narodzin jest
zapowiedzią nowego życia w wierze, chrztu, Bożego błogosławieństwa. W kanonie
Pisma Świętego nie znajdujemy opisu narodzenia i dzieciństwa Maryi, choć temat
ten podejmują liczne apokryfy m. in. “Protoewangelia Jakuba”. Trudno jednak
na podstawie tych pism odtworzyć prawdziwe wydarzenia z życia Matki Bożej.
Tradycja mówi o tym, że jej rodzicami byli św. Anna i św. Joachim,
którzy doczekali się córki dopiero w późnym wieku. Należy pamiętać, że Kościół
wyznaje wiarę w niepokalane (ale nie dziewicze, jak w przypadku Jezusa
Chrystusa) poczęcie Maryi, która została w ten sposób zachowana od skażenia
grzechem pierworodnym. O randze święta Narodzenia NMP świadczy fakt, iż
uroczystość Niepokalanego Poczęcia Maryi jest obchodzona 8 grudnia, czyli
dziewięć miesięcy przed wspomnieniem jej narodzin.
Historia święta sięga czasu poświęcenia jerozolimskiego kościoła św. Anny,
wzniesionego w V wieku na domniemanym miejscu urodzenia Maryi. Z Jerozolimy,
gdzie otacza się czcią figurkę Maryi jako małego dzieciątka, święto przeniesiono
w VI wieku do Konstantynopola a następnie na Zachód. Pod koniec VIII wieku
w Rzymie obchodzono je bardzo uroczyście z procesją stacyjną przy świecach
i pochodniach, a przyczynił się do tego papież Sergiusz I.
Współcześnie kult Maryi Dzieciątka (Madonna Bambina) jest silnie
rozpowszechniony we Włoszech. W polskiej tradycji dzień 8 września nosi także
nazwę święta Matki Bożej Siewnej i jak każe dawny zwyczaj, rolnicy przynoszą do
kościoła ziarno przeznaczone na tegoroczny zasiew. Kapłan, poświęcając je,
wypowiada następującą modlitwę: „Boże, Ty sprawiasz, że wszelkie nasiona
wpadłszy w ziemię obumierają, aby wydać plon (...). Prosimy Cię, pobłogosław te
ziarna zbóż i inne nasiona. (…) Spraw też, abyśmy za przykładem Najświętszej
Maryi Panny (...) przynosili plon stokrotny przez naszą wytrwałość w pełnieniu
Twojej woli”.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 22. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. W bieżącym tygodniu we wtorek wspomnienie św. Matki Teresy z Kalkuty, w
piątek święto Narodzenia NMP. W Katedrze na Wawelu podczas Mszy św. o godzinie
17.30 akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi. W sobotę
wspomnienie bł. Anieli Salawy, dziewicy. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy 6.
Tydzień Wychowania pod hasłem Maryja Wychowawczynią pokoleń. W naszym kościele w
najbliższą niedzielę akt poświęcenia Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi i
adoracja Najświętszego Sakramentu podczas każdej Mszy św.

2. Mszę św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla społeczności Szkoły Podstawowej nr
153 im. ks. prof. J. Tischnera i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. prof. Akademii
Krakowskiej, św. Jana Kantego odprawimy jutro, w poniedziałek, 4 września o godzinie
10.00. Na Mszę św. jeśli to możliwe zapraszamy również przedszkolaków z przedszkoli
nr 137 i 38 z rodzicami.
3. Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski zaprasza w najbliższą
niedzielę na jubileuszową, 25. Pielgrzymkę rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej pod
hasłem Cały Twój Maryjo w roku 100-lecia objawień fatimskich. Wyjazd z parkingu przy
kościele
o godzinie 7.00, koszt pielgrzymki 10 PLN, dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia
bezpłatnie. Zapisy do piątku, 8 września w zakrystii i w kancelarii parafialnej w
godzinach urzędowania. Arcybiskup błogosławi wszystkim pielgrzymom na czas
wspólnej
modlitwy
o doskonalenie życia małżeńskiego i rodzinnego.
Również w najbliższą niedzielę dziękczynienie za beatyfikację ks. Władysława
Bukowińskiego w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach od godziny 17.00
4. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja w sali nr
6.
W piątek po wieczornej Mszy św. spotkanie oazy młodzieżowej w sali oazowej.
Od jutra osoby potrzebujące i bezdomne mogą przyjąć ciepły posiłek w Jadłodajni św.
Jana Kantego. Wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku w godz. od 13.00 do 13.30.
5. Do 14 września br. trwa termin drugiej rekrutacji kandydatów na alumnów
Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Do 28 października można zgłaszać
swoją kandydaturę na nadzwyczajnego szafarza Eucharystii przed kolejną edycją kursu
przygotowawczego dla szafarzy. Do 14 października br. przyjmowane są zapisy na
Dwuletnie Studium Teologii Rodziny uprawniające do posługi w Duszpasterstwie
Rodzin na terenie Archidiecezji Krakowskiej. Więcej szczegółów w rozmowie z
proboszczem lub
w korespondencji elektronicznej na adres parafii.
6. Od dzisiaj wprowadzamy kolejny tom księgi intencji mszalnych na rok 2018.
Można zamawiać, bądź rezerwować intencje do 31 grudnia 2018 r.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Janusza Urbańskiego, śp. Krzysztofa
Węgrzyna, śp. Zuzannę Zabiegaj, śp. Jana Sajderę i śp. Helenę Gębalę. Wieczny
odpoczynek racz Im dać Panie...
8. W Bożym Młynie w tym tygodniu zajęcia muzyczne dla dzieci, kurs maturalny
z matematyki i spotkania planszówkowe. Od przyszłego tygodnia wznowienie kursu
komputerowego dla seniorów dla wcześniej zapisanych. Więcej informacji na stronie
internetowej i w gablocie parafialnej.
Płytę video z koncertem Bożych Nutek i PanaMa Chór można nabyć w Bożym Młynie i
w salce scholistek w czasie ich spotkań.

