19 czerwca 2016

25/2016/88

INTENCJE MSZALNE 20 - 26 VI 2016
Poniedziałek 20 VI
7.00 + Wanda Radota
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.00 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
Wtorek 21 VI
7.00 + Zygmunt Szymula w 15 r. śmierci
7.30 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
18.30 ++ Alicja, Jozef, Bogusław
Środa 22 VI
7.00 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Grażyny i Andrzeja w 25 r. ślubu
18.30 ++ Marianna i Hipolit
Czwartek 23 VI
7.00 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
7.30 ++ Teresa i Bogdan
18.30 ++ Jan i Paweł Barden
Piątek 24 VI
7.00 1) ++ Maria i Roman Gawron
2) ++ Janina, Jan, Elżbieta
7.30 + Jan Frączek
10.00 Zakończenie Roku Szkolnego
18.30 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
Sobota 25 VI
7.00 1) ++ Romana w 6 r. śmierci, Zdzisław i Janina
2) ++ Jan, Irena, Bogdan. Barbara Staniec i zm. z rodziny
7.30 Dziękczynna za przeżyte 80 lat, z prośbą o potrzebne łaski i opiekę MB
na dalsze lata życia dla Jadwigi Kozik oraz o Boże Błogosławieństwo dla jej rodziny
18.30 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
Niedziela 26 VI
7.30 O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Piotra Zioło
z okazji imienin
9.00 ++ Wanda i Władysław Apostoł
10.30 ++ Władysław, Genowefa, Józef
12.00 Dziękczynna za posługę ks. Prałata Jana Franczaka w naszej parafii, z prośbą
o potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę MB – z okazji imienin
13.15 Dziękczynna za otrzymane łaski w 50 r. ślubu Marii i Władysława, z prośbą o
Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla nich i całej rodziny
17.00 + Janina Małaszek / Msza święta gregoriańska
18.30 + Jan Turoń
20.00 Za Parafian

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 9,18-24 /
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich
z zapytaniem: Za kogo uważają Mnie tłumy? Oni odpowiedzieli: Za Jana
Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków
zmartwychwstał. Zapytał ich: A wy za kogo Mnie uważacie? Piotr odpowiedział:
Za Mesjasza Bożego. Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu
o tym nie mówili. I dodał: Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie
odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity,
a trzeciego dnia zmartwychwstanie. Potem mówił do wszystkich: Jeśli kto chce iść
za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie
z mego powodu, ten je zachowa.

REFLEKSJA
W szkole Pana Jezusa, edukacja przebiega w takiej kolejności: najpierw Pan Jezus naucza,
potem potwierdza naukę cudami. A egzaminuje w następujący sposób: najpierw zadaje
pytania ,,z teorii” – za kogo Mnie uważacie? A potem zapowiada ,,egzamin praktyczny” kto chce iść za Mną, niech weźmie krzyż i Mnie naśladuje. Warto pomyśleć - jaką ocenę
dostanę na świadectwie od Pana Jezusa ???

Święty Jan Chrzciciel
Imię Jan znaczy- Bóg jest łaskawy. Jan Chrzciciel urodził się jako syn kapłana Zachariasza
i Elżbiety. Jego narodzenie z wcześniej bezpłodnej Elżbiety i szczególne posłannictwo
zwiastował Zachariaszowi archanioł Gabriel, kiedy Zachariasz jako kapłan okadzał ołtarz
w świątyni. Przyszedł na świat sześć miesięcy przed narodzeniem Jezusa w Ain Karim
leżącym w Judei, ok. 7 km na zachód od Jerozolimy. Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan,
zgodnie z poleceniem anioła. Św. Łukasz przekazuje nam w Ewangelii następującą
informację: Dziecię rosło i umacniało się w duchu i przebywało na miejscach pustynnych aż
do czasu ukazania się swego w Izraelu. Można to rozumieć w ten sposób, że po wczesnej
śmierci rodziców będących już w wieku podeszłym, Jan pędził żywot anachorety, czyli
pustelnika, sam lub w towarzystwie innych osób.

Nie jest wykluczone, że mógł się zetknąć z esseńczykami, którzy wówczas mieli nad
Morzem Martwym w Qumran swoją wspólnotę. Kiedy miał już lat 30, wolno mu było
według prawa występować publicznie i nauczać. Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem
w pobliżu Jerycha. Jako herold Mesjasza Jan podkreślał z naciskiem, że nie wystarczy
przynależność do potomstwa Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, trzeba
wewnętrznego przeobrażenia. Na znak skruchy i gotowości zmiany życia udzielał chrztu
pokuty. Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu chrztu. Potem
świadczył o Nim wobec tłumu: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Na skutek
tego wyznania, przy Panu Jezusie pojawili się dwaj pierwsi uczniowie - Jan i Andrzej,
którzy dotąd byli uczniami św. Jana. Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu
ale bali się jednak jawnie przeciwko niemu występować. Osobą Jana zainteresował się także
władca Galilei, Herod II Antypas. Jan skorzystał z tej okazji, aby upomnieć króla, że nie
wolno mu mieć żony jego brata. Król kazał Jana aresztować. W dniu swoich urodzin wydał
ucztę, w czasie której pijany, pod przysięgą zobowiązał się dać córce Herodiady, Salome,
wszystko, czegokolwiek zażąda. Ta po naradzeniu się z matką zażądała głowy Jana
Chrzciciela. Herod nakazał wykonać wyrok śmierci na Janie i jego głowę przynieść na misie
dla Salome. Jan miał wtedy trzydzieści kilka lat.

Esseńczycy tajemnicza wspólnota z Qumran.
Żyli w surowej wspólnocie nad Morzem Martwym, bez kobiet i rozkoszy świata. Umartwiali
się, modlili, oczekiwali nadejścia dwóch Mesjaszów. Sporządzali rękopisy o treści religijnej,
doktrynalnej i prawnej. Przez wielu uważani są za prekursorów chrześcijaństwa. Esseńczycy
– to słowo ma następujące znaczenia: pobożni, uzdrowiciele, czyniący, wykonujący (Torę).
Rzymski geograf i uczony Pliniusz Starszy tak o nich pisał: Na zachodnich brzegach Morza
Martwego, lecz poza zasięgiem wyziewów wybrzeża, żyją esseńczycy, lud samotny
i najdziwniejszy na świecie, bez żadnej niewiasty, wyrzekający się wszelkiego pożądania
cielesnego, bez pieniędzy, a za towarzystwo mają jedynie palmy. Stale się zarazem w równej
mierze odnawiają przez licznych przybyszów, gdyż wielu znużonych życiem koleje losu
skłaniają do przyjęcia ich trybu życia. Po esseńczykach pozostało ponad 800 spisanych po
hebrajsku manuskryptów, znajdowanych stopniowo od 1947 r. w grotach w Chirber Qumran
nad Morzem Martwym na Pustyni Judzkiej. To odkrycie, rzuciło nowe światło na dzieje
judaizmu oraz początki chrześcijaństwa. Teologia esseńska ze swym dualizmem światła
i ciemności, dobra i zła, jest podobna do doktryny Ewangelii św. Jana i Listów św. Pawła.
Papież Benedykt XVI napisał w swej książce Jezus z Nazaretu: Nie można wykluczyć, że
Jan Chrzciciel przez pewien czas żył w tej wspólnocie.
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12. NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś przy wejściu głównym członkowie Parafialnego Komitetu Światowych Dni
Młodzieży zachęcają do modlitwy w intencji pielgrzymów ŚDM i rozprowadzają flagi,
plakaty i długopisy z logo ŚDM, które wcześniej cieszyły się dużym zainteresowaniem.
2. We wtorek wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, w piątek uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela. Nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W dzień imienin ks. Prałata Jana Franczaka prosimy o modlitwę w Jego intencji. Mszę św.
w imieniu Czcigodnego Solenizanta ofiarowaną od wiernych odprawimy w najbliższą
niedzielę o godzinie 12.00. W najbliższą niedzielę odpust ku czci MB Nieustającej Pomocy
w Mydlnikach.
3. Do poniedziałku, do wieczornej Mszy św. przyjmujemy zgłoszenia do rejestracji
pielgrzymów z parafii na ŚDM Kraków 2016. O szczegóły można dopytać dziś w zakrystii
i zapoznać się z nimi na stronie internetowej parafii. W poniedziałek po nabożeństwie
czerwcowym (ok. godziny 19.15) spotkanie gospodarzy przyjmujących pielgrzymów ŚDM.
4. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek, 24 czerwca
o godzinie 10.00. Zapraszamy na tą Mszę św. społeczność SP nr 153 im. ks prof. Józefa
Tischnera, ZSO nr 8 im. prof. Akademii Krakowskiej Jana Kantego i przedszkoli 137 i 38.
Okazja do spowiedzi św. dla dzieci i młodzieży dziękujących za kolejny rok nauki
i rozpoczynających wakacje we wtorek od godziny 17.30 do 18.30.
5. Gratulujemy ks. prof. Michałowi Hellerowi nadania tytułu Doktora Honoris
Causa Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Uroczystość odbędzie się
w środę, 22 czerwca o godzinie 11.30 w bibliotece UPJP II przy ul. Bobrzyńskiego
w Krakowie.
6. Przy Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie przy ul. Bernardyńskiej
3 powstała Poradnia Bioetyczna w której można bezpłatnie uzyskać pomoc w rozwiązaniu
takich problemów bioetycznych, jak leczenie niepłodności, in vitro, naprotechnologia,
antykoncepcja, naturalne metody rozpoznawania płodności, niepomyślna diagnoza
prenatalna, przeszczepy, etyka lekarska oraz opieka nad chorymi i umierającymi. Ofertę
poradni przybliżamy na plakatach w gablotach.
7. Jutro w godzinach od 15.30 do 18.30 rozprowadzimy ostatnią transzę jabłek
i warzyw przed wakacjami według zapisów sporządzonych dzisiaj w zakrystii.
8. Trwa głosowanie internetowe, w którym mieszkańcy Krakowa wybierają zadania
dzielnicowe i ogólnomiejskie do realizacji z Budżetu Obywatelskiego Miasta Krakowa w
2017 roku. Wiele z tych projektów dotyczy naszej dzielnicy Bronowice. Więcej informacji o
głosowaniu na stronie internetowej parafii.
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9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Edwarda Fijałkowskiego. Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...
/ks.B/

