INTENCJE MSZALNE 22 - 28 V 2017
Poniedziałek, 22 V
7.00 1) ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
2) O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Ojca Finnegana w dniu 90 – tych
urodzin i 65 lat kapłaństwa
7.30 O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Marty z okazji 69 r. urodzin
i Stanisława z okazji 70 r. urodzin
18.30 + Piotr Mikuła w 16 r. śmierci
Wtorek, 23 V
7.00 + Apolonia Chwastek w 17 r. śmierci
7.30 + Wojciecha
18.30 ++ Karol i Helena Orlik/ Msza święta gregoriańska
Środa, 24 V
7.00 ++ Władysław, Maria, Ludwik, Jan
7.30 + Józef Gajkowski
18.30 ++ Karol i Helena Orlik/ Msza święta gregoriańska
Czwartek, 25 V
7.00 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
7.30 + Dariusz Surzyn
18.30 ++ Anna, Józef, Leokadia, Jan
Piątek, 26 V
7.00 1) ++ Zofia, Jadwiga, Barbara
2) ++ Marianna, Jan
7.30 + Krystyna Kalicka
18.30 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
Sobota, 27 V
7.00 1) W intencji Panu Bogu wiadomej
2) + Henryk Kołeczek w 17 r. śmierci
7.30 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
18.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Anny w dniu urodzin,
za przyczyną św. Jana Pawła II
Niedziela, 28 V
7.30 + Alfreda Toboła w 5 r. śmierci / intencja od żony z córkami i z rodziną
9.00 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
10.30 Rocznica I Komunii Świętej
12.00 + Leokald Skłodowski / intencja od rodziny
13.15 1) Za Parafian
2) O Boże Błogosławieństwo w pielgrzymowaniu Odnowy do Rzymu na 50 lecie
istnienia
17.00 + Augustyn Dudek
18.30 ++ Jadwiga, Wawrzyniec Kowalik i zmarli z rodziny Dziudzków
20.00 ++ Zmarli z rodzin: Szeremetów i Golbów
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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 14, 15-21 /
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje
przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze
– Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale
wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami.
Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie;
ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a
wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś
Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i
objawię mu siebie».

REFLEKSJA
Można powiedzieć, że się kogoś kocha – to niewiele kosztuje. Ale jeżeli za słowami idą
czyny – to jest już piękne świadectwo. Pan Jezus warunkuje miłość wypełnianiem
przykazań. A jak jest ze mną - czy naprawdę kocham, czy tylko mówię, że kocham ?

Dziś w naszej parafii 49 dzieci przystępuje do I Komunii Świętej. Nasza świątynia staje się
dla tych dzieci Wieczernikiem. A jak wyglądała przez wieki tradycja przyjmowania
Komunii świętej? W pierwszych wiekach Kościoła "łamanie chleba" i "błogosławienie
kielicha" oraz spożywanie Ciała i Krwi Pańskiej przez uczestników zgromadzenia
liturgicznego stanowiło zwyczajną formę uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Apostoł
Paweł naucza: Ilekroć bowiem spożywacie ten chleb albo pijecie kielich, śmierć Pańską
głosicie, aż przyjdzie. Pod jedną postacią, chleba albo wina, udzielano Komunii Świętej w
sytuacjach wyjątkowych. Chorym, a także nieobecnym na Eucharystii zanoszono Komunię
Świętą pod postacią chleba. W XII i XIII wieku zanika zwyczaj udzielania Komunii pod
obiema postaciami, jednak nie całkowicie. Na Soborze w Konstancji w 1415 roku
stwierdzono, że choć w pierwotnym Kościele Komunia była przyjmowana przez wiernych
pod dwiema postaciami, dla uniknięcia pewnych niebezpieczeństw i zgorszeń
wprowadzono rozumnie zwyczaj, żeby ten Sakrament przez konsekrujących był
przyjmowany pod dwiema postaciami, przez wiernych zaś tylko pod postacią chleba. Na
Soborze Trydenckim (1545-1563) przyjęto rozstrzygnięcie, że Kościół ma prawo
wprowadzać do udzielania Komunii Świętej to, co według różnorodności rzeczy, czasu i
miejsca uzna za bardziej odpowiednie dla pożytku przyjmujących czy dla uczczenia
samych sakramentów.

Do zbawienia zupełnie wystarcza Komunia Święta pod jedną postacią, w której przyjmuje
się całego i integralnego Chrystusa. Uznaniu papieża pozostawiono kwestię, czy w
przyszłości w jakimś kraju pozwolić na udzielanie Komunii pod obiema postaciami. W
Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1917 roku w kanonie 852. zapisano krótko: "Najświętszą
Eucharystię rozdaje się tylko po postacią chleba". Udzielanie Komunii wiernym świeckim
tylko pod postacią chleba praktykowano do czasu reform Soboru Watykańskiego II (19621965), który zmienił dyscyplinę ustaloną na Soborze Trydenckim. Sobór Watykański II,
powołując się na naukę Soboru Trydenckiego o Najświętszej Eucharystii, z zasad
dogmatycznych nic w tej nauce nie zmienił. Jednak odnowa liturgii w ramach Vaticanum II
zainicjowała w Kościele łacińskim powrót do praktyki udzielania Komunii pod dwiema
postaciami. W Konstytucji o Liturgii zapisano, że: "Przy zachowaniu ustalonych przez
Sobór Trydencki zasad dogmatycznych, w przypadkach określonych przez Stolicę
Apostolską biskup może zezwolić na Komunię Świętą pod obiema postaciami, tak
duchownym i zakonnikom, jak i świeckim, na przykład tym, którzy w czasie danej Mszy
Świętej otrzymali święcenia lub złożyli śluby zakonne, czy nowo ochrzczonym we Mszy
Świętej sprawowanej bezpośrednio po udzieleniu chrztu". Inne przypadki, w których
można będzie - za zgodą biskupa - przyjmować Komunię pod dwiema postaciami, miała w
przyszłości określić Stolica Apostolska. Kongregacja Obrzędów podaje 14 przypadków w
których, na podstawie pozwolenia ordynariusza i po przygotowaniu przez stosowną
katechezę, można przyjąć Komunię Świętą pod dwiema postaciami.

Cerkiew prawosławna, podobnie jak i Kościół katolicki przyjmuje siedem sakramentów. W
prawosławiu nie ma Pierwszej Komunii Świętej. Dzieci otrzymują Eucharystię już podczas
chrztu wraz z sakramentem bierzmowania (myropomazannia). Gdy osiągną wiek
wystarczającej dojrzałości, w którym potrafią rozróżnić pomiędzy dobrem a złem i zaczynają
rozumieć, czym jest grzech, a więc w wieku około 6 lub 7 lat, choć w praktyce następuje to
znacznie później, przystępują do pokajanija. Wtedy penitentowi zostają odpuszczone
wszystkie grzechy popełnione po chrzcie św. Z tego też względu sakrament ten w teologii
prawosławnej jest często nazywany „Drugim Chrztem”, „nowym narodzeniem” i
„odnowieniem duszy”. W katechizmach rosyjskich jest on również nazywany „Chrztem łez”.

Eucharystia

w Kościołach protestanckich. Nazywana jest przez protestantów najczęściej
Wieczerzą Pańską. Jest uznawana za sakrament. Kościoły wywodzące się z reformacji różnią
się między sobą w jej pojmowaniu i sposobach sprawowania. Odrzucają pojęcia
przeistoczenia i ofiary. Jezus jest obecny pod postaciami chleba i wina tylko podczas samej
celebracji. W kościele ewangelickim dzieci przystępują do konfirmacji ( confirmo –
potwierdzać ), co stanowi potwierdzenie wiary złożonej przy chrzcie świętym przez
rodziców i chrzestnych. Jest to odpowiednik katolickiej I Komunii Świętej. W innych
kościołach ewangelicznych nie jest praktykowana ani Konfirmacja, ani I Komunia Święta. W
tych kościołach praktykowany jest chrzest wiary, czyli człowiek dojrzały duchowo
przyjmuje Pana Jezusa za swojego osobistego Pana i Zbawiciela.
Z serca dziękuję Wszystkim, którzy okazali tak wiele życzliwości i ofiarowali swoją
modlitwę z okazji mojego Jubileuszu Kapłaństwa. Bóg zapłać za wszelkie dobro.
Ks. Bogdan

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 6 NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. Dziś 49 dzieci z klas trzecich Szkoły Podstawowej nr 153 przyjmuje pierwszą Komunię
św. Dziękujemy ks. Bogdanowi, Jubilatowi za przygotowanie katechetyczne dzieci,
wychowawcom i nauczycielom dzieci, spowiednikom, rodzicom za współpracę z katechetą
w ciągu roku, za pomoc w próbach, dekoracji i porządkowaniu kościoła, oraz za dar ołtarza
w postaci czterech zielonych ornatów mszalnych. Dzieci z rodzicami i rodzeństwem
zapraszamy w białym tygodniu na nabożeństwo majowe i Mszę świętą codziennie o godzinie
18.00. Dziś nabożeństwo popołudniowe dla dzieci pierwszokomunijnych o godz. 16.00.
Do odczytania podczas Mszy św. o godz. 10.30: Msza św. dziękczynna za
przygotowanie dzieci przez ks. Bogdana z prośbą o Bł. Boże w pracy duszpasterskiej dla
Niego ofiarowana od rodziców dzieci pierwszokomunijnych zostanie odprawiona w piątek,
23.06 br. o godzinie 10.00.
2.W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie 10.30 uczniowie klas IV SP
podziękują za rok przyjmowania Komunii św. Spowiedź dla dzieci rocznicowych i ich rodzin
w piątek od godziny 17.30 do 18.30. Wcześniej próba w kościele górnym o godzinie 17.00.
3. W poniedziałek, wtorek i środę dni modlitw o urodzaje i za kraje głodujące. Modlitwy
odmówimy po odśpiewaniu Litanii do NMP przy krzyżu misyjnym w czasie nabożeństwa
majowego. W środę wspomnimy NMP, Wspomożycielkę Wiernych, w piątek wspomnienie
św. Filipa Nereusza, kapłana i Dzień Matki. W sobotę w Katedrze Królewskiej na Wawelu
święcenia prezbiteratu o godzinie 9.00. W najbliższą niedzielę uroczystość
Wniebowstąpienia Pańskiego.
4. Wspólnota oazowa na Widoku serdecznie zaprasza wszystkich byłych oazowiczów wraz z
rodzinami a także wszystkich parafian do wspólnego świętowania 35-lecia istnienia, które
odbędzie się w najbliższą sobotę, 27 maja. O godzinie 10.00 strefa wspomnień w salce
oazowej, o 12.00 Msza Święta w kościele dolnym. Po niej grill i pilnik z zabawami na
boisku Orlik przy ZSO nr 8. Zapraszamy.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę o 20.15 w bibliotece parafialnej. W czwartek o
19.15 Msza św. w kościele dolnym, po niej spotkanie formacyjne Katolickiej Odnowy w
Duchu Świętym Manus Domini w sali nr 2.
5. Dysponujemy jeszcze 14 miejscami na wyjazd parafialny w Beskid Sądecki w sobotę, 10
czerwca. Zapisy i więcej szczegółów w zakrystii.
6. Jutro w Bożym Młynie o 19.15 spotkanie z ks. Tadeuszem Isakowiczem - Zaleskim na
temat Polska - Ukraina. Historia i teraźniejszość. Wstęp wolny, ale można zakupić książkę cegiełkę na rzecz Fundacji św. Brata Alberta w Radwanowicach. Zapraszamy.
7. Mamy jedną chętną osobę, która mogłaby wesprzeć finansowo program pomocy
Syryjczykom Rodzina Rodzinie. Gdyby ktoś organizował grupę pomocy i był mu potrzebny
kolejny uczestnik w grupie - prosimy o kontakt z proboszczem.

