22 stycznia 2017

INTENCJE MSZALNE 23 - 29 I 2017
Poniedziałek 23 I
7.00 + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
7.30 ++ Wiesława Wiśniewska i rodzice: Genowefa i Czesław oraz brat Bogusław
18.30 + Józef Kaziród / intencja od córki Barbary z rodziną
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Wtorek 24 I
7.00 + Mieczysław Hahn / intencja od sąsiadów
7.30 + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
18.30 + Adam Gąsiorek / od r. Ormian
Środa 25 I
7.00 ++ Za zmarłych pracowników Katedry Geodezji Uniwersytetu Rolniczego
7.30 + Mieczysław Hahn / od Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
18.30 + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
Czwartek 26 I
7.00 + Hilda Kacorzyk / msza święta gregoriańska
7.30 ++ Marian w 12 r. śmierci. Zenon w 2 r. śmierci
18.30 ++ Helena w 4 r. śmierci i Władysław
Piątek 27 I
7.00 1) + Mieczysław Hahn / od przyjaciół
2) O powrót do zdrowia, opiekę Bożą i potrzebne łaski dla Magdaleny-Aleksandry
7.30 ++ Hermina, Florian, Jan
18.30 + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
Sobota 28 I
7.00 1) + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska
2) + Adam Gąsiorek / od teściowej
7.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Jadwigi Kozik oraz o Boże
Błogosławieństwo dla całej rodziny
18.30 ++ Krystyna Chmielowska / od pracowników Ośrodka Zdrowia w Witkowicach
Niedziela 29 I
7.30 ++ Tadeusz, Anna, Stanisław, Zofia Dziedzicowie
9.00 + Adam Gąsiorek / od rodziny Przeniosło
10.30 + Hilda Kacorzyk / msza święta gregoriańska
12.00 ++ Zofia i Piotr
13.15 Za Parafian
17.00 ++ Maria i Jerzy
18.30 ++ Maria, Kazimierz, Władysław
20.00 ++ Jadwiga i Zygmunt Szuszkiewicz i zmarli z rodziny

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 4, 12-23 /
Gdy Jezus posłyszał, że Jan został uwięziony, usunął się do Galilei. Opuścił jednak
Nazaret, przyszedł i osiadł w Kafarnaum nad jeziorem, na pograniczu Zabulona i
Neftalego. Tak miało się spełnić słowo proroka Izajasza: Ziemia Zabulona i ziemia
Neftalego, Droga morska, Zajordanie, Galilea pogan! Lud, który siedział w ciemności,
ujrzał światło wielkie, i mieszkańcom cienistej krainy śmierci światło wzeszło. Odtąd
począł Jezus nauczać i mówić: Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo
niebieskie. Gdy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, ujrzał dwóch braci:
Szymona, zwanego Piotrem, i brata jego, Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro; byli
bowiem rybakami. I rzekł do nich: Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi. Oni
natychmiast zostawili sieci i poszli za Nim. A gdy poszedł stamtąd dalej, ujrzał innych
dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza, i brata jego, Jana, jak z ojcem swym Zebedeuszem
naprawiali w łodzi swe sieci. Ich też powołał. A oni natychmiast zostawili łódź i ojca i
poszli za Nim. I obchodził Jezus całą Galileę, nauczając w tamtejszych synagogach,
głosząc Ewangelię o królestwie i lecząc wszelkie choroby i wszelkie słabości wśród ludu.
REFLEKSJA
Kilka lat temu, podczas turnieju mistrzowskiego w piłce ręcznej, Polacy w kilkanaście
sekund odwrócili losy meczu. Mówiono wtedy żartobliwie: nowa jednostka czasu 1
Wenta /od nazwiska trenera/. My często odkładamy ważne sprawy na później. Za chwilę,
potem, kiedyś… . A dziś słyszymy dwukrotnie - rybacy zostawili wszystko i poszli
NATYCHMIAST za Panem Jezusem. Wniosek? Nie wolno zwlekać, gdy słyszę, jak Pan
Jezus chce czegoś ode mnie.

Ingres – uroczyste objęcie urzędu przez nowego biskupa.
Nowy biskup rozpoczyna swoją posługę w diecezji od uroczystego wprowadzenia do
kościoła katedralnego. Jest to ten kościół w którym znajduje się katedra biskupia – czyli
miejsce zarezerwowane dla biskupa. Katedra biskupa jest symbolicznym znakiem.
Przypomina biskupowi, że jest powołany do tego, aby służyć ludziom, a nie jemu służono, a
jednocześnie jest znakiem jedności w wierze Kościoła lokalnego, zgromadzonego wokół
biskupa. Biskup wypełniając zadania: nauczyciela, kapłana i pasterza, ma prowadzić Lud
Boży do zbawienia.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa, katedra biskupia miała formę krzesła znajdującego
się na podwyższeniu. To miejsce mógł zajmować wyłącznie biskup, a słowo katedra
odnosiło się wyłącznie do tego miejsca. Katedra znajdowała się w kościele biskupim i często
taka świątynia miała nazwę ecclesia matrix, ecclesia mater ( kościół macierzysty, kościół
matka). Z biegiem czasu słowem katedra zaczęto nazywać kościół biskupi, a miejsce biskupa
otrzymało nazwę tron. W roku 1968 Stolica Apostolska postanowiła, żeby miejsce biskupa
miało bardzo prostą formę. Oczywiście w zabytkowych katedrach pozostawiono stare,
historyczne trony. Kościół katedralny jest w każdej diecezji centralnym miejscem celebracji
liturgicznych, które sprawuje biskup. W katedrze udzielane są święcenia kapłańskie.
Najczęściej w podziemiach kościoła katedralnego znajdują się krypty, w których pochowani
są biskupi diecezji. Zwyczaj ingresu wywodzi się ze zwyczajów rzymskich. Tam, pierwsze
wejście do budowli/budynku/pałacu, oznaczało wejście w jego posiadanie. Według Prawa
Kanonicznego, posługa biskupa rozpoczyna się celebracją Mszy świętej. Na początku
Eucharystii odbywają się obrzędy związane z ingresem. Biskup podejmuje swoją posługę w
diecezji w imieniu samego Chrystusa. Tym, który daje mu polecenie jest Biskup Rzymu.
Dlatego nowo mianowany biskup przedstawia pismo apostolskie, na mocy którego papież
powierza mu wszelką władzę zwyczajną, własną i bezpośrednią, jaka jest wymagana od do
pełnienia pasterskiego urzędu. Po przeczytaniu tego dokumentu, zebrani na liturgii wspólnie
oddają cześć Bogu słowami: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu… . Od tego
momentu nowy biskup ma pełne prawo, aby zająć należne mu miejsce, którym jest katedra
biskupia – znak jego posługi: nauczycielskiej, kapłańskiej i pasterskiej.

Insygnia biskupie.
Biskup używa odznak pontyfikalnych, którymi są: pierścień, pastorał, mitra, krzyż.
Arcybiskup metropolita dodatkowo zakłada paliusz.
Pierścień – jest oznaką wierności i wiary oraz oblubieńczej więzi z Kościołem. Pierścień
noszony na ręku biskupa jest konsekwencją przyjętych przez niego zobowiązań.
Pastorał – jest znakiem pełnienia przez biskupa zadania pasterza, czyli przewodnika, który
prowadzi Lud Boży. Biskup używa pastorału podczas procesji, słuchania/czytania Ewangelii,
głoszenia homilii, przyjmowania ślubów/przyrzeczeń, w czasie wyznania wiary i gdy udziela
błogosławieństwa.
Mitra – to nakrycie głowy ma przypominać o ciągłym dążeniu do świętości. Symbolika
mitry odwołuje się do tekstów biblijnych – Poświęcony dla Jahwe. Biskup używa mitry: gdy
wygłasza homilię, podczas procesji, w czasie gdy błogosławi i w czasie innych czynności
liturgicznych.
Piuska – jest to niewielkie, okrągłe nakrycie głowy w kolorze fioletowym/ dla kardynała w
czerwonym/. Jest znakiem godności biskupa. Biskup nosi ją w czasie liturgii i poza nią.
Krzyż (pektorał) noszony na piersiach, nakłada biskup na ornat. Ma przypominać o
konieczności kroczenia za Chrystusem, głoszenia i bycia świadkiem Ukrzyżowanego, ale
także ma umacniać i zapowiadać, że droga cierpienia i krzyża prowadzi do chwały.
Paliusz – jest to wstęga wykonana z wełny z baranków pobłogosławionych przez papieża, na
której wyszytych jest sześć czarnych krzyży, nawiązujących do sześciu ran Pana Jezusa.
Paliusz okala szyję i zwisa na piersiach i na plecach arcybiskupa. Wyraża: jedność, więź
miłości i komunii ze Stolicą Apostolską oraz jest zachętą do męstwa.
/ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 3 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dziś w naszej diecezji rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. W naszej
parafii: po Mszy św. o godz. 17.00 w Bożym Młynie spotkanie opłatkowe Róż
Różańcowych, Honorowej Straży NSPJ, Rodziny Radia Maryja i pielgrzymujących, a w sali
nr 4 spotkanie Migdałków. We wtorek wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa i
doktora Kościoła. W środę święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła. W czwartek
wspomnienie świętych biskupów: Tymoteusza i Tytusa. W piątek wspominamy bł. Jerzego
Matulewicza, biskupa, w sobotę św. Tomasza z Akwinu, prezbitera i doktora kościoła.
2. W najbliższą sobotę, 28 stycznia dzień uroczystego wprowadzenia nowego Metropolity
Krakowskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego do Katedry Wawelskiej. Msza święta
w Katedrze o godz. 11.00.
3. We wtorek wyjazd wcześniej zapisanych osób na adorację nocną do Kaplicy Adoracji w
Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Adoracja w godzinach 21.00 do 1.00.
Wyjazd autokaru z parkingu pod kościołem o godz. 20.00
4. W czwartek po Mszy świętej wieczornej, czyli ok. godz. 19.00, w kościele dolnym
zebranie rodziców dzieci pierwszokomunijnych.
5. W najbliższą niedzielę podczas Mszy świętej o godz. 17.00 kolędowanie Chóru Amicus,
a po Mszy świętej spotkanie opłatkowe chórzystów w Bożym Młynie.
6. Wizyta duszpasterska w tym tygodniu:
23 I (poniedziałek) ks. Proboszcz od godz. 15.00 ul. Stróżeckiego, ul. Piwnika
23 I ks. Łukasz od 16.30 / ul. Wiedeńska nr: 78-114
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Helenę Pyrzyńską i śp. Teresę Kralkę.
…Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

