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INTENCJE MSZALNE 1 - 7 VIII 2016

Poniedziałek 1 VIII
7.00 O Boże Błogosławieństwo i Miłosierdzie dla Grzegorza i Moniki
w 29 r. ślubu
18.00 ++ Aniela w r. śmierci, mąż Józef i dzieci
Wtorek 2 VIII
7.00 + Dawid Kowalczyk
18.30 + Zofia Zając / od córki Iwony z rodziną
Środa 3 VIII
7.00 + Józef Majka
18.30 Intencja Radia Maryja
Czwartek 4 VIII
7.00 + Zofia Walczak / od Marii i Andrzeja Jakubków z rodziną
18.30 + Andrzej Dzięgielewski w 3 r. śmierci
Piątek 5 VIII
7.00 ++ Za Zmarłych wypominanych w wypominkach
18.30 Wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 12, 13-21 /
Ktoś z tłumu rzekł do Jezusa: Nauczycielu, powiedz mojemu bratu, żeby się
podzielił ze mną spadkiem. Lecz On mu odpowiedział: Człowieku, któż Mię
ustanowił sędzią albo rozjemcą nad wami? Powiedział też do nich: Uważajcie i
strzeżcie się wszelkiej chciwości, bo nawet gdy ktoś opływa we wszystko, życie
jego nie jest zależne od jego mienia. I opowiedział im przypowieść:
Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole. I rozważał sam w
sobie: „Co tu począć? Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów”. I rzekł: „Tak
zrobię: zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i
moje dobra. I powiem sobie: Masz wielkie zasoby dóbr, na długie lata złożone;
odpoczywaj, jedz, pij i używaj”. Lecz Bóg rzekł do niego: „Głupcze, jeszcze tej
nocy zażądają twojej duszy od ciebie; komu więc przypadnie to, coś
przygotował?” Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest
bogaty przed Bogiem.

REFLEKSJA
Sobota 6 VIII
7.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – za zniewagi
i bluźnierstwa / od Róż Różańcowych
18.30 ++ Franciszek, Maria, Mieczysław, Julia, Antoni, Justyna
Niedziela 7 VIII
7.30 ++ Weronika, Elżbieta, Bogusława
9.00 + Tomasz Drzymała w 20 r. śmierci
10.30 + Maria Groblicka w 6 r. śmierci
12.00 Za Parafian
18.30 ++ Leonia w 22 r. śmierci, Anna
20.00 ++ Bronisław Bieda i jego rodzice

Widziałem kiedyś banknot o nominale 10 trylionów dolarów / z Mozambiku /.
Nominał robi wrażenie, ale jego rzeczywista wartość już nie. Można za niego kupić
3 chleby i kilo cukru! Pytanie – jaką wartość mają moje dobre uczynki przed
Panem Bogiem ???

Maryja zaprasza. Co roku na Jasną Górę pielgrzymuje pieszo ponad 250 tysięcy
osób w ponad 40 diecezjalnych i kilkudziesięciu regionalnych pielgrzymkach.
Najdłuższą drogę do pokonania - 617 km - mają pielgrzymi ze Szczecina.
Najliczniejszą grupą jest pielgrzymka tarnowska, w której co roku bierze udział
ponad 11 tysięcy osób. Najstarsza pielgrzymka, udokumentowana w kronikach,
wyruszyła we wrześniu 1626 roku z Gliwic do Częstochowy, była wyrazem
wdzięczności za uratowanie miasta przed wojskami duńskimi podczas wojny
trzydziestoletniej. Według miejskich przekazów, Maryja rozpostarła wtedy swój
płaszcz nad miastem, chroniąc je i zmuszając wrogów do ucieczki.

Po cudownym ocaleniu miasta 80 mieszczan wyruszyło z pielgrzymką do
Częstochowy, gdzie 29 września 1626 roku umieścili sztandar z wizerunkiem
Maryi. Mieszkańcy Gliwic złożyli w kościele parafialnym ślubowanie, że co roku
będą odbywać pielgrzymkę. Jak podają miejskie kroniki, "Matce Bożej to
ślubowanie było miłe, a dla mieszczan zbawienne". Druga w chronologii jest piesza
pielgrzymka z Kalisza. Po raz pierwszy odbyła się w 1637 roku i nieprzerwanie co
roku wędruje na Jasną Górę. Jest to jedyna piesza pielgrzymka w Polsce, podczas
której pątnicy drogę w obie strony pokonują pieszo. Trwa od 10 do 19 sierpnia.
Pielgrzymi mają do pokonania trasę liczącą łącznie 640 km. Trzecia to pielgrzymka
piesza z Łowicza (od 1656 roku). Warszawska Pielgrzymka Piesza na Jasną Górę,
która po raz pierwszy wyruszyła 6 sierpnia 1711 roku, była wypełnieniem
ślubowania złożonego w imieniu mieszkańców stolicy przez członków Bractwa
Pana Jezusa Pięciorańskiego za uwolnienie miasta od szalejącej zarazy. Od
kilkudziesięciu lat w warszawskiej pielgrzymce idą osoby niemal z całej Europy:
Anglii, Francji, Włoch, Niemiec, Węgier, Portugalii, Belgii, Hiszpanii, Czech,
Bułgarii, Rumunii, Słowacji; do Częstochowy wędrują też pielgrzymi z Indii.
Ostatnio wśród pątników są również Rosjanie, Litwini, Białorusini, Ukraińcy i
Łotysze. 5 sierpnia po mszy św. odprawionej w Katedrze Polowej WP na Jasną
Górę wyruszy też Międzynarodowa Piesza Pielgrzymka Wojskowa. Pierwsza
wyruszyła w 1991 roku; tylko raz - z powodu powodzi w 1997 roku - została
odwołana. W pielgrzymce idą żołnierze zawodowi, pracownicy wojska, osoby z ich
rodzin. Od 1996 r. z Polakami pielgrzymują żołnierze innych państw. Jako pierwsi
dołączyli Amerykanie (w pierwszym roku - 16 osób) i Słowacy (30 żołnierzy). W
2007 dołączyli żołnierze litewscy i ukraińscy. Na Jasną Górę podążają już
pielgrzymki: katowicka i szczecińska. Pątnicy wyruszają też m.in. z Białegostoku,
Ełku, Elbląga, Gdańska, Drohiczyna, Gniezna, Kielc, Koszalina, Krakowa, Lublina,
Legnicy, Łodzi, Łomży, Opola, Pelplina, Płocka, Poznania, Przemyśla, Rzeszowa,
Wrocławia, Zamościa, Zielonej Góry.

W dniu 2 sierpnia w kościołach i klasztorach franciszkańskich obchodzone jest
patronalne święto Matki Bożej Anielskiej Porcjunkuli. W Kalendarzu Liturgicznym
czytamy, iż tego dnia w kościołach parafialnych można uzyskać odpust zupełny
Porcjunkuli. By uzyskać wspomniany odpust, należy jednak spełnić następujące
warunki: - pobożnie nawiedzić kościół, - odmówić w nim Modlitwę Pańską oraz
Wyznanie Wiary, - przystąpić do spowiedzi świętej, - przyjąć Komunię świętą, pomodlić się według intencji Ojca Świętego, - wykluczyć przywiązanie do
jakiegokolwiek grzechu. Warto więc tego dnia skorzystać ze "skarbca Bożego
Miłosierdzia" i uzyskać za przyczyną Matki Bożej Anielskiej i św. Franciszka
odpust zupełny, czyli darowanie kary doczesnej za popełnione grzechy. /ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 18 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dziś w Krakowie ostatni dzień wizyty papieża Franciszka i zakończenie 31
Światowych Dni Młodzieży. W naszym kościele Msze święte jak w każdą
niedzielę wakacyjną. W dni powszednie Msze święte o godz. 7.00 i 18.30 w
kościele dolnym. Pół godz. Przed Mszą św. okazja do spowiedzi świętej.
2. Jutro wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła. W
czwartek wspominamy św. Jana Marię Vianeya, kapłana a w sobotę święto
Przemienienia Pańskiego.
3. Jutro o 8.30 modlitwa poranna dla pielgrzymów francuskich w kościele górnym.
O godz. 10.15 Msza święta dziękczynna za ŚDM w Krakowie i za
błogosławieństwo gościnności, które przyjęliśmy od Pana i wypełniliśmy.
Dziękujemy 90 rodzinom, które przyjęły pielgrzymów, dyrekcji i pracownikom SP
153 i ZSO nr 8, KS Bronowianka, właścicielom i pracownikom stołówek w tych
obiektach, 86 ofiarodawcom ciasta na powitanie gości, Policji – zwłaszcza
funkcjonariuszom z 4 komisariatu przy ul. Radzikowskiego, właścicielom i
pracownikom firm, które nam pomagały w przygotowaniu i przebiegu gościny,
wolontariuszom, którzy pomagali gościom 24 godziny na dobę, szczególnie
wolontariuszom z Oazy i parafialnej grupy Odnowy w Duchu Świętym Manus
Domini, wolontariuszom spontanicznym, scholi ŚDM, pracownikom parafialnym.
Ks. proboszcz kieruje podziękowania dla wszystkich księży z naszej parafii / a
dodajmy, że głównym szefem i koordynatorem był on /. Wszystkich zapraszamy na
Mszę św. dziękczynną o godz. 10.15, którą ks. proboszcz odprawi w ich intencji. O
godz. 12.00 pielgrzymi zjedzą obiad. O godz. 14.00 będzie pakowanie a o 14.30
wyruszą w drogę powrotną do Francji.
4. W tym tygodniu: Różaniec w środę o godz. 17.45. W czwartek całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu, a po Mszy świętej wieczornej Godzina Święta
do godz. 20.00. W pierwszy piątek miesiąca Msze święte o godz. 7.00 i 18.30.
Okazja do spowiedzi w dolnym kościele od 6.30 do 7.30 i od 17.00 do 19.00, a po
Mszy świętej wieczornej Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00
5. W sobotę dzień rozpoczęcia 36 Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę.
Msza święta na rozpoczęcie pielgrzymki w sobotę przed katedrą na Wawelu o godz.
7.00. Zapisy na pielgrzymkę w parafii św. Jana Chrzciciela w Krakowie.

