INTENCJE MSZALNE 4 - 10 VII 2016
Poniedziałek – 4 VII
7.00 + Janusz Kowalczyk
18.30 + Maria Turyna w 8 r.śm.
Wtorek – 5 VII
7.00 + Janusz Kowalczyk
18.30 + Zofia i Stanisław
Środa – 6 VII
7.00 + Jan Kwaśniak – int. od przyjaciół
18.30 Intencja Radio Maryja
Czwartek – 7 VII
7.00 + Mieczysław Michnowicz
18.30 + Genowefa Zaburowska–Dumańska
Piątek – 8 VII
7.00 + Zofia Maj
18.30 + Józef i Zofia Rabiasz
Sobota – 9 VII
7.00 + Wiesław Jakubowski w 2 r.śm., Grażyna i Mieczysław Jakubowscy
18.30 + Anna Grzesiak w 5 r.śm.
Niedziela – 10 VII
7.30 + Jan i Władysława Kilian
9.00 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Haliny
i Kazimierza Łodzińskich oraz dla rodziny
10.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo w 35 r. ślubu dla Bogumiły
i Zbigniewa
12.00 Za parafian
18.30 + Marian Kapera
20.00 + Marta w 22 r.śm.
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 10, 1-12.17-20 /
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwu uczniów i wysłał
ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść
zamierzał.
Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało;
proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie! Oto
posyłam was jak owce między wilki.
Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie
pozdrawiajcie. Gdy wejdziecie do jakiegoś domu, najpierw mówcie: Pokój temu
domowi. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim;
jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co będą
mieli: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu.
Jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą;
uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was
królestwo Boże».
«Lecz jeśli do jakiegoś miasta wejdziecie, a nie przyjmą was, wyjdźcie na
jego ulice i powiedzcie: Nawet proch, który z waszego miasta przylgnął nam do
nóg, strząsamy wam. Wszakże to wiedzcie, że bliskie jest królestwo Boże.
Powiadam wam: Sodomie lżej będzie w ów dzień niż temu miastu».
Wróciło siedemdziesięciu dwóch z radością, mówiąc: «Panie, przez wzgląd
na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają».
Wtedy rzekł do nich: «Widziałem Szatana, który spadł z nieba jak
błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach, i po całej
potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednakże nie z tego się cieszcie, że
duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie».
REFLEKSJA
Pokój temu domowi. Tak mieli mówić uczniowie przychodząc do nowego
miejsca. Pokój jest darem Chrystusa. Jest pojednaniem z Bogiem. Odtąd człowiek,
który spotyka Chrystusa obdarzony jest pokojem. Także i my powinniśmy troszczyć
się pokój między ludźmi. Moja relacja z innymi powinna opierać się na budowaniu
wzajemnego pokoju, pokonywaniu tego co pokój może zniszczyć.

ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
W kalendarzu liturgicznym, na jutrzejszy poniedziałek wpisane jest następujące święto:
Rocznica poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie, czyli święto Krakowskiej
Katedry na Wawelu. Wkrótce po założeniu w Krakowie biskupstwa podporządkowanego
metropolii gnieźnieńskiej, przystąpiono do budowy kościoła katedralnego na Wawelu.
Niestety, dziś niewiele wiemy o pierwszej katedrze. Świątynia ta została zniszczona
prawdopodobnie podczas najazdu czeskiego księcia Brzetysława. Dlatego ją rozebrano.
Kolejną katedrę, tzw. Hermanowską (od imienia księcia Władysława Hermana), wzniesiono
na przełomie XI i XII wieku w formie trójnawowej bazyliki z czterema wieżami. Ten kościół
uległ zniszczeniu w dość przypadkowym pożarze w 1305 roku. Pamiątką po niej jest
trójnawowa, sklepiona krzyżowo i wsparta na ośmiu kolumnach krypta św. Leonarda,
pochodząca sprzed roku 1118, oraz dolne partie wieży Srebrnych Dzwonów. Prowizorycznie
zabezpieczona świątynia pełniła przez kolejnych kilkanaście lat funkcje liturgiczne. W roku
1320 odbyła się tu nawet uroczysta koronacja Władysława Łokietka (pierwsza taka
uroczystość na Wawelu!). Jeszcze w tym samym roku z inicjatywy biskupa Nankera
przystąpiono do budowy nowej katedry. Prace trwały ponad 40 lat - nowy kościół ukończono
i konsekrowano dopiero w 1364 roku za panowania syna Łokietka, króla Kazimierza
Wielkiego. Obecna katedra jest trójnawową gotycką bazyliką. Ten system - za wzorem
katedry powtórzony we wszystkich wielkich gotyckich bazylikach miasta - jest typowy dla
krakowskiego gotyku. Katedrę otaczają trzy wieże. Na stojącej od strony północnej wieży
Zygmuntowskiej wisi słynny Dzwon Zygmunta, następna to Wieża Zegarowa, a najstarsza to
- Wieża Srebrnych Dzwonów. Główne wejście do katedry ozdobione jest niezwykła
dekoracją - Ponad schodami zawieszono na łańcuchach kości wieloryba i nosorożca
włochatego (wierzono, że takie osobliwości magicznie chronią przed złem). Odrzwia portalu
głównego obite są żelazną blachą z monogramem Kazimierza Wielkiego. Centralne miejsce
zajmuje ustawiona na skrzyżowaniu nawy i transeptu konfesja (czyli baldachimowy ołtarz)
św. Stanisława W nawach głównej i bocznych umieszczono sarkofagi polskich królów
z wyrzeźbionymi na nich postaciami zmarłych: Władysława Łokietka (zm. 1333 r.,
najstarszy grób królewski w katedrze), Kazimierza Wielkiego (zm. 1370 r.) i Władysława
Jagiełły (zm. 1434 r.). W tę samą stylistykę wpisują się dwa grobowce, które powstały już w
XX wieku - królowej świętej Jadwigi (zm. 1399 r.). i króla Władysława Warneńczyka (zm.
1444 r.). Grób króla nie kryje jednak jego szczątków - ciało monarchy, który zginął w bitwie
z Turkami pod Warną, nigdy nie zostało odnalezione. W katedrze, oprócz królów i ich
rodzin, pochowani są także polscy bohaterowie narodowi i wielcy literaci.
Katedra, kościół katedralny – główny kościół biskupa diecezjalnego, arcybiskupa
(archikatedra) lub patriarchy (kościół patriarchalny).W historii sztuki i kultury utarło się, by
ogólnie nazywać katedrami wielkie kościoły romańskie i gotyckie, chociaż nie są one
katedrami. W katedrze znajduje się tron biskupi, z którego biskup zwraca się do wiernych.
Katedrą nazywa się także podwyższenie, na którym ten tron się znajduje. Od greckiej
nazwy krzesła biskupiego pochodzi sam termin „katedra”, podobnie jak nazwa pulpitu
wykładowcy czy też jednostki administracyjnej uczelni. Stąd określenie – przemawiający,
uczący z katedry, to ten, który głosi coś bardzo ważnego, uczy innych.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14. NIEDZIELA ZWYKŁA
3 lipca 2016 r.
1. Dziś po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej
niedzieli miesiąca.
Porządek Mszy św. w czasie wakacji: w niedziele o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,
18.30, 20.00., a w dni powszednie o 7.00 i 18.30. W tygodniu okazja do spowiedzi
św. 30 minut przed Mszą św.
2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: w poniedziałek święto
rocznicy poświęcenia bazyliki metropolitalnej w Krakowie, w środę wspomnienie
bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewicy, w piątek wspomnimy św. Jana z Dukli.
3. Trwają parafialne zapisy na 36. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną
Górę 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. Dokonaliśmy rejestracji pielgrzymów na ŚDM z naszej parafii.
Pielgrzymi będą mogli odebrać pakiety 25 lipca. Niepełnoletni powinni być
wyposażeni w zgodę rodziców na udział w spotkaniach.
5. W imieniu organizatorów zapraszamy do gmachu głównego Muzeum
Narodowego w Krakowie na otwartą 24 czerwca Wystawę Maria Mater
Misericordiae. Wystawa jako jedyna oficjalna, towarzysząca ŚDM Kraków 2016
i w związku z Rokiem Miłosierdzia prezentuje blisko 100 dzieł, głównie ze zbiorów
włoskich, których tematem jest Maria Matka Miłosierdzia. Wystawa potrwa do 9
października.

Kancelaria parafialna w wakacje czynna:
- w poniedziałek w godz. 17.00 – 18.00
- w czwartek w godz. 16.00 – 17.30.

