14 grudnia 9/2014

INTENCJE MSZALNE 15 – 21 XII 2014
Poniedziałek 15 XII
6.30 1) + Adam Kądziołka
2) ++ Zofia, Katarzyna, Kornelia, Henryk
7.30 ++ Joanna, Franciszek, Józef
18.00 + Leokadia Kurenda / msza święta gregoriańska

Wtorek 16 XII
6.30 + Leokadia Kurenda / msza święta gregoriańska
7.30 + Irena Budzik
18.30 Nowenna: + Helena w 3 r. śmierci, + Eugeniusz Pulchny
++ Stanisław, Apolonia, Tadeusz, Alojzy, Ryszard

Środa 17 XII
6.30 + Ewa
7.30 ++ Józef, Apolonia, Emilia, Krystyna
18.30 Leokadia Kurenda / msza święta gregoriańska

Czwartek 18 XII
6.30 + Leokadia Kurenda / msza święta gregoriańska
7.30 ++ Maria, Kazimierz, Władysław
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej

Piątek 19 XII
6.30 1) + Marian w 1 r. śmierci
2) + Jan Jeleń w 1 r. śmierci
7.30 ++ Stefania i Józef Janiś, Anna i Józef Kuśnierz
18.30 + Leokadia Kurenda / msza święta gregoriańska

Sobota 20 XII
6.30 1) + Ryszard Kramer i zmarli z rodziny
2) O Boże Błogosławieństwo dla Adasia w 2 rocznicę urodzin
7.30 + Ludwik Szostak
18.30 + Leokadia Kurenda / msza święta gregoriańska

Niedziela 21 XII
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

Za Parafian
+ Leokadia Kurenda / msza święta gregoriańska
++ Wiktoria, Andrzej Janikowski
+ Edward Wiktor w 18 r. śmierci, oraz rodzice i brat
++ Maria, Czesław i Stanisław
++ Jadwiga i Ludwik Kęsek
+ Ryszard Sokół / od Anny Heliasz i Anny Grabowskiej
++ z rodziny Bransch

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /J 1,6-8. 19-28/

Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan było mu na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi
wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów i lewitów zapytaniem: Kto ty jesteś? on wyznał,
a nie zaprzeczył, oświadczając; Ja nie jestem Mesjaszem. Zapytali go; cóż zatem? Czy jesteś
Eliaszem? Odrzekł; nie jestem. Czy ty jesteś prorokiem? Odparł; Nie. Powiedzieli mu więc;
Kim jesteś, abyśmy mogli dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?
Odpowiedział; Jam głos wołającego na pustyni. Prostujcie drogę Pańską, jak powiedział prorok
Izajasz. A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. I zadawali mu pytania, mówiąc do niego;
Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani prorokiem? Jan
im tak odpowiedział; Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi ten, którego wy nie znacie, który
po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka u Jego sandała. Działo się
to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu.

REFLEKSJA

Świadectwo Jana Chrzciciela ma słuchaczy prowadzić do wiary w Jezusa Chrystusa, jako
Syna Bożego. Jan wypełnia swoje zadanie, jako prorocki głos. Cytowana wyrocznia proroka Izajasza zapowiada nadejście czasu zbawienia. Jan Chrzciciel jest więc ostatnią zasłoną
w historii Zbawienia, która Bóg stopniowo odsłaniał przed ludźmi, aby zobaczyli Zbawiciela. Pytanie; co lub kogo ja zobaczę, gdy skończy się tegoroczny adwent - figurkę w żłóbku? Czy Jezusa Chrystusa, Syna Bożego?

Ś

więty Jan Chrzciciel był synem kapłana Zachariasza i Elżbiety - krewnej Najświętszej Maryi Panny. Jego cudowne narodzenie i posłannictwo zwiastował anioł Gabriel Zachariaszowi, gdy składał w świątyni ofiarę. Jan urodził się w Ain Karin koło
Jerozolimy.
Otrzymał imię, tak jak zapowiedział anioł. Ewangelie i Tradycja podają, że Jan prowadził życie pustelnicze, a w 30 roku życia zaczął publicznie nauczać. Niektórzy
przypuszczali, że to Jan jest oczekiwanym przez wieki i zapowiadanym przez proroków Mesjaszem. Stąd liczne poselstwa do niego i zadawane pytania. Jan odpowiadał,
że on jest poprzednikiem Tego, na którego wszyscy oczekują. Znakiem zewnętrznym
nauczania Jana, był udzielany chrzest. Oznaczał, że człowiek pragnie się obmyć z brudu win swojego dotychczasowego życia i stawać nowym ,, czystym ” człowiekiem. Jan
udzielając chrztu wodą, zapowiadał, że ten, który przyjdzie - Mesjasz, będzie chrzcił
Duchem Świętym. Jan miał odwagę upominać nawet samego władcę.
Król Herod II Antypas dał bowiem przykład publicznego zgorszenia, gdy porzucił swoją
żonę, a żył z żoną swojego rodzonego brata Filipa. Za to upominanie Jan został uwięziony. W dniu swoich urodzin, pijany król Herod Antypas, zobowiązał się córce HerodiadySalome, że da jej wszystko, czego ona zażąda. Ta, po naradzie ze swoją matką /nieprawną
żoną Heroda/ zażądała głowy Jana Chrzciciela. Król kazał Jana zamordować.

Dzisiejsza 3 niedziela adwentu ma swoją nazwę - GAUDETE. Nazwa pochodzi od słów
antyfony ,,Gaudete in Domino ”, czyli ,,Radujcie się w Panu”. Ta niedziela, to swego
rodzaju obwieszczenie bliskości Zbawiciela i jednocześnie zaproszenie do radości. Od 16
grudnia zaczynamy obchodzić nowennę do Dzieciątka Jezus. Te 9 dni modlitwy mają
nas jak najlepiej przygotować na przyjście Pana Jezusa. W wielu miejscach na świecie to nabożeństwo ma różne tradycje. Ja chciałem przedstawić trzy miejsca w których
Dzieciątko Jezus cieszy się niezwykłym kultem.
1. Kraków- Koletański Mały Król.
Przy ulicy Poselskiej w kościele św. Józefa, znajduje się słynąca łaskami figurka Dzieciątka Jezus. Maleńki Król /bo tak jest nazywana figurka/, miał się pojawić przyniesiony nurtem Wisły, a wyłowiła go siostra ze wspólnoty zakonu Koletek. Kiedy siostry
umieściły figurkę w ołtarzu, modlący się przed Dzieciątkiem wypraszali wiele cudów.
Gdy podczas ,,potopu” Szwedzi spalili kościół św. Agnieszki, ocalał jedynie ołtarz z figurką dzieciątka. W wieku XIX, Zakon Sióstr Koletek został zlikwidowany /rozporządzenie cesarza Józefa II/. Figurka trafiła do kościoła Sióstr Bernardynek, gdzie cieszy się
wielkim kultem do dziś.
2. Praga – Praskie Dzieciątko Jezus.
Cesarz Fryderyk II w XVII wieku sprowadził do Pragi Karmelitów i ofiarował im kościół pod wezwaniem Matki Bożej Zwycięskiej. W roku 1628 miały miejsce dwa ważne wydarzenia; przeor karmelitów miał wewnętrzne objawienie, aby zakonnicy czcili
w szczególny sposób Bożą Dziecinę, a w tym samym czasie Opatrzność natchnęła
pewną księżniczkę z rodu Lobkoviców, aby ofiarowała zakonnikom woskową figurkę Dzieciątka Jezus. Figurka przedstawia Pana Jezusa w szatach królewskich z rączką
uniesioną do Błogosławieństwa. Mały Król z Pragi, wiele razy okazywał swoją pomoc, błogosławieństwo i opiekę. W czasie wojny trzydziestoletniej został okaleczony/ jeden z żołnierzy szwedzkich, którzy rabowali kościół, odciął szpadą rączki małemu Jezuskowi/. Po latach figurka została odnowiona i do dziś / umieszczona w kryształowej urnie / błogosławi każdemu, kto przychodzi do Bożej Dzieciny.
3. Rzym – Santo Bambini /Święte Dzieciątko/
W bazylice Santa Maria In Aracoeli /Matki Bożej Niebiańskiego Ołtarza/ znajduje się
niezwykła figurka wykonana z drzewa oliwnego z Ogrodu Getsemani w Jerozolimie.
Z powstaniem figurki wiąże się pewne wydarzenie. Została wykonana w 1480 roku. Braciszek franciszkański, kończył wykonywać figurkę i zmartwił się, bo nie miał farby na jej
pomalowanie. Zmartwiony bardzo, modlił się długo i poszedł spać. Kiedy rano wstał,
figurka była dokończona. Umieszczona w osobnej kaplicy cieszy się wielką czcią. Każdego roku, rzymscy listonosze znoszą worki listów pisane z całych Włoch przez dzieci
do Świętego Dzieciątka. Zdarza się, że w czasie porodu, w którymś z rzymskich szpitali,
gdy jest zagrożone życie matki lub dziecka, Santo Bambino karetką pogotowia na sygnale jest wiezione do szpitala, by pomagać uratować życie. Tak, to jest możliwe tylko we
Włoszech! Niestety, w 1994 roku ktoś ukradł bezcenną rzeźbę i dziś jest tylko jej kopia.

NIEZAPOMINAJKA / czyli pamiętajmy o….
Potrzebujących. O tych, którym możemy pomóc w przeżyciu Świąt Bożego Narodzenia.
Panie Jezu daj nam bystre oczy, które dostrzegą potrzebujących, wrażliwe serce, które nie
pozwoli nam być obojętnymi i dłonie, które pomogą innym. /ks.B/

Ogłoszenie parafialne
14 grudnia 2014
- III niedziela adwentu
1. Dziękujemy za ofiary złożone na tackę, które przeznaczamy na zapłacenie rachunków za ogrzewanie kościoła, kaplicy Matki Bożej i salek w październiku i listopadzie.
Dzisiaj zapraszamy kobiety oczekujące dziecka oraz dzieci w wieku przedszkolnym
obchodzące w grudniu pierwszą i kolejne rocznice urodzin na msze św. o godz. 13.15
po której będzie udzielane okolicznościowe błogosławieństwo.
2. Od 17 grudnia rozpoczynamy drugą fazę adwentu, czyli bezpośrednie przygotowanie
do Bożego Narodzenia. Nowennę do Dzieciątka Jezus będziemy odmawiać w trakcie mszy św. roratnych, na które zapraszamy. Prosimy o liczniejszy udział w roratach,
zwłaszcza niech poczują się gorąco zachęceni ci, którzy w tym roku jeszcze na roratach
nie byli.
3. Pozostała jeszcze spora ilość świec na stół wigilijny. Niech nie braknie na żadnym stole
wigilijnym świecy, jest ona znakiem przyjęcia Zbawiciela do naszego życia, zwłaszcza
rodzinnego. Świece znajdujące się na stoliku obok skarbony, zakupujemy według ofiary własnej. Pięć złotych przeznaczamy Caritas Krakowskiej, pozostała kwota wspiera
działa charytatywne parafii.
4. Łącznicy w tych dniach roznoszą poświęcone opłatki i docierają do naszych domów
i mieszkań. Dziękujemy za ich przyjęcie i za złożone ofiary na cele parafii. W tym roku
do niektórych rodzin nie przyjdą łącznicy, dlatego zapraszamy, by poświęcone opłatki
pobrać z zakrystii według dobrowolnej ofiary. Prosimy również o dobry gest sąsiedzki
i pobranie opłatków dla sąsiadów zwłaszcza tych, którzy mają trudności z poruszaniem się i do kościoła nie przychodzą.
5. We wtorek 16 grudnia zapraszamy na Nowennę do Matki Bożej Miłosierdzia. Nowenna
będzie na mszy św. o godz. 18.30 w kaplicy.
6. W tym tygodniu prosimy o zgłoszenie w zakrystii, lub kancelarii starszych i chorych,
których kapłani nie odwiedzają z racji Pierwszego Piątku. Te dodatkowo zgłoszone
osoby nawiedzimy sobotę w ramach spowiedzi przedświątecznej.
7. Parafia organizuje Obiad Wigilijny dla osób samotnych 23 grudnia o godz. 14.00 w Słoneczku. Zgłoszenia u pani kierowniczki Słoneczka.
8. Zespół Charytatywny będzie przygotowywał paczki świąteczne dla osób samotnych
i ubogich. Produkty spożywcze: cukier, makaron, mąka, kasz, ryż, ser żółty, suchą
wędlinę, konserwy, słodycze można przynosić do kościoła i składać w koszu od 14.12
do 22.12. Paczki zostaną rozniesione przed świętami.
9. W tygodniu: różaniec o godz. 17.45 w środę, całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w czwartek, Koronka do Miłosierdzia Bożego w piątek po wieczornej mszy św.
przed obrazem Jezusa Miłosiernego.

