INTENCJE MSZALNE 6 - 12 VII
2015
Poniedziałek – 6 VII
7.00 + Maria Zając
18.30 + Albina Permus – intencja od Zofii i Andrzeja Nowakowskich
Wtorek – 7 VII
7.00 + Mieczysław Michnowicz w 14 r.śm.
18.30 + Władysław Wach
Środa – 8 VII
7.00 + Irena Mikołajczyk – int. od Zakładu Pogrzebowego „Gabriel”
18.30 ++ Ryszard i Adolf
Czwartek – 9 VII
7.00 + Władysław Wach
18.30 + Anna Grzesiak w 3 r.śm.
Piątek – 10 VII
7.00 + Władysław Wach
18.30 + Jan Turoń
Sobota – 11 VII
7.00 + Władysław Wach
18.30 Dziękczynna w 15 r. ślubu Edyty i Piotra z prośbą o Boże
błogosławieństwo
Niedziela – 12 VII
7.30 + Tadeusz Matusik
9.00 + Marta w 21 r.śm.
10.30 + Bronisław Chwastek w 33 r.śm.
12.00 + Marek Nowecki w 6 r.śm. i zm. z rodziny Noweckich i Kralków
18.30 ++ Stanisław, Felicja, Katarzyna Iwan
20.00 + Włodzimierz Goleniowski, z okazji imienin – int. od syna
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / MK 6, 1-6 /
Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie.
Gdy nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze.
A wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: „Skąd On to ma? I co za
mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce. Czy nie jest to cieśla,
syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego
siostry?” I powątpiewali o Nim.
A Jezus mówił im: „Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim
domu może być prorok tak lekceważony”. I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na
kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem
obchodził okoliczne wsie i nauczał.

REFLEKSJA
Trudno było uwierzyć mieszkańcom rodzinnego miasta Jezusa, że człowiek,
którego znali od dzieciństwa, może być oczekiwanym Mesjaszem. Bóg może posługiwać
się ludźmi z naszego najbliższego otoczenia, aby przez nich przekazywać swoją wolę. Mąż
lub żona, dziecko, członek mojej wspólnoty – może właśnie te osoby mają być dla mnie
przewodnikami w drodze do Boga. Nie trzeba jechać w odległe miejsca, aby doświadczyć
działania Bożej opatrzności i usłyszeć wolę Boga. Może właśnie przez moich najbliższych
i w miejscach, które codziennie mijam, mówi do mnie Bóg?

NASZ NOWY PASTERZ – O SOBIE
Z woli Bożej i postanowienia Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza
otrzymaliście Drodzy Czytelnicy Wspólnoty nowego proboszcza wspólnoty
parafialnej. Nazywam się Zbigniew Zięba. Jestem kapłanem od 26 lat. Urodziłem
się przed niespełna 51 laty w Jaworznie - mieście należącym dzisiaj do diecezji
sosnowieckiej.
Pierwszą moją parafią po święceniach kapłańskich, które przyjąłem
w Katedrze na Wawelu z rąk ks. Kardynała Franciszka Macharskiego w 1989 r. była

parafia Matki Bożej Bolesnej w Jawiszowicach, na os. Brzeszcze, obecnie na
terenie diecezji bielsko-żywieckiej. Tam katechizowałem dzieci i młodzież
i opiekowałem się młodzieżą oazową. Kolejne pięć lat (1991-1996) poświęciłem
pracy w Jordanowie katechizując dzieci i młodzież i opiekując się ministrantami
oraz nowo powstałym kręgiem Domowego Kościoła. W Parafii w Jordanowie
w 1994 roku przeżyliśmy Koronację łaskami słynącego obrazu Matki Bożej
Trudnego Zawierzenia, Pani Jordanowskiej. Pięć lat (1996-2001) pracowałem
również jako wikariusz w Parafii św. Anny w Krakowie, katechizując w jednym
z krakowskich liceów i opiekując się młodzieżą oazową w parafii i w rejonie.
W Wysokiej k. Jordanowa pracowałem od 2001 roku. Z wiernymi z Wysokiej
przeżyliśmy wszystkie etapy tworzenia parafii od punktu filialnego w obrębie
Parafii Trójcy Przenajświętszej w Jordanowie, poprzez powstanie rektoratu
w Wysokiej aż do docelowego utworzenia samodzielnej parafii w 2007 r.
i zorganizowania w niej pełnowymiarowego życia duszpasterskiego. W Lipnicy
Wielkiej, w parafii św. Łukasza, skąd do Was przybywam pracowałem jako
proboszcz przez siedem lat. Zakres posługi duszpasterskiej oraz prac
konserwatorskich i budowlanych w zabytkowym kościele św. Łukasza,
koordynowanych przeze mnie w tej parafii prezentuje dość szczegółowo parafialna
strona internetowa św. Łukasza (www.parafia-lipnicawielka.pl).
Co jeszcze? Ciągle nie potrafię wygospodarować czasu i skupienia na
zadowalającą ilość lektury. Z deserów wybieram raczej owocowe, choć zdarzyło mi
się delektować tartą, drożdżowym, czy tiramisu. Wiele zależy od tego, co prowadzi
do deseru ; ) Wypoczynek? Preferuję aktywny. Znam urok kilkunastu rzek
w Polsce w miejscach, do których dość trudno dotrzeć lądem. Zimą spaceruję
w okolicy Polany Jakuszyckiej. Gdybym podczas trwającego lata dopadł kilka dni
wolnych - z pewnością rowerowałbym po Żuławach i Mierzei Wiślanej.
Odpoczywam też słuchając gitary, trąbki, czy klawesynu.
Teraz jednak w Imię Boże do pracy! Dziękuję Księdzu Prałatowi Janowi
Franczakowi, księżom wikariuszom Bogdanowi i Łukaszowi, oraz księżom
mieszkającym w parafii i wszystkim wiernym, z którymi miałem okazję spotkać się
w ciągu minionych dni za serdeczne przyjęcie. Powierzam moje posługiwanie
w Naszej Wspólnocie i posługiwanie mojego Poprzednika, ks. Kanonika Janusza
Moskały w nowej parafii pw. św. Stanisłąwa w Krzczonowie Świętym Patronom:
Matce Bożej Miłosierdzia i św. Janowi Kantemu, oraz waszej, Drodzy Czytelnicy
modlitwie. Sam ją również obiecuję w Waszej intencji.
P. S. Dziękuję Naczelnemu parafialnej tygodniówki, ks. Bogdanowi za
publikację mej inaugurującej wrzutki ; )
Ks. Zbigniew

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14. NIEDZIELA ZWYKŁA
5 lipca 2015 r.
1. Porządek Mszy św. w czasie wakacji:
niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30, 20.00.
dni powszednie: 7.00, 18.30.
W tygodniu spowiedź 30 minut przed Mszą św.
2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: jutro
wspomnienie
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, w środę wspomnimy św. Jana z
Dukli, w sobotę święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
3. Rozpoczynamy parafialne zapisy na 35. Pieszą
Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę, która tradycyjnie potrwa od
6
do
11
sierpnia
br.
Zapisy
przyjmujemy
w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Wpisowe od
osoby dorosłej wynosi 60 PLN, dla osoby do 16. roku życia 30 PLN.
Więcej szczegółów przy zapisie.
4. Zaktualizowane ogłoszenia dotyczące godzin urzędowania
Parafialnej Poradni Pomoc bliźniemu można przejrzeć w gablotach
parafialnych.

Ks. Zbigniewowi, nowemu proboszczowi naszej parafii, życzymy
Bożego błogosławieństwa i wielu potrzebnych łask, aby jak najlepiej
służył Panu Bogu i ludziom. Szczęść Boże w posłudze proboszcza naszej
parafii!

