INTENCJE MSZALNE 29 V - 4 VI 2017
Poniedziałek 29 V
7.00 + Marian Pacuła / od współpracowników Zakładu Uzdatniania Wody ,,Rudawa”
7.30 + Krystyna Chmielowska / od Gminnego ZOZ w Kętach
18.30 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
Wtorek 30 V
7.00 + Jan
7.30 + Anna, Wojciech, Edward Ciepielowie
18.30 ++ Karol i Helena Orlik – zakończenie Mszy św. gregoriańskich
Środa 31 V
7.00 ++ Eugeniusz i Helena
7.30 ++ Maria, Stanisław Zamojscy. Jerzy Kwaśniak
18.30 + Danuta Gwóźdź w 6 r. śmierci
Czwartek 1 VI
7.00 + Maria Wojtanowicz
7.30 + Kazimiera Jakubowska / od rodziny Langerów
18.30 ++ Bohdan Dyduch w 5 r. śmierci i zm. z rodziny
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 28, 16-20 /
Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go
ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i
przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i
nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez
wszystkie dni, aż do skończenia świata».

REFLEKSJA

Piątek 2 VI
7.00 ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach
9.00 + Stefan w 11 r. śmierci
17.00 ++ Janusz, Genowefa, Stefan Ziarkowscy
18.30 Msza święta Wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ

Blisko dwadzieścia wieków temu, Pan Jezus wysłał apostołów z misją głoszenia ewangelii
na całym świecie. Dzisiaj te słowa powtarza do mnie – do każdego i każdej z nas. Idź!
Wszystko co dzisiaj powiem i zrobię, będzie głoszeniem przeze mnie ewangelii. Czy mam
świadomość, wielkiej odpowiedzialności za moje słowa i uczynki?

Sobota 3 VI
7.00 1) W intencji Panu Bogu wiadomej
2) O powrót do zdrowia i w pewnej intencji
7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – za zniewagi i bluźnierstwa
/ intencja od Róż Różańcowych
18.30 + Stanisław Król w 2 r. śmierci

Wniebowstąpienie.

Niedziela 4 VI
7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo dla członkiń
III Róży i za zmarłe członkinie
9.00 + Jadwiga w 12 r. śmierci
10.30 ++ Ewa i Jerzy Radwańscy. Tomasz Kostyszy
12.00 O Boże Błogosławieństwo dla Ani i Marka oraz Gosi i Michała i ich rodzin
13.15 Za Parafian
17.00 + Adam Gałka
18.30 + Artur Śliwa
20.00 + Zofia Maciaś - Ciura

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś
czterdziestego dnia na ich oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie
Wniebowstąpienie Pańskie pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach
Apostolskich. Ewangeliści piszą o tym fakcie bardzo niewiele.
Uroczystość
Wniebowstąpienia, pierwotny Kościół łączył z tajemnicą Zesłania Ducha Świętego na
Apostołów. Historia liturgii zna tę uroczystość dopiero od IV wieku. Dni następujące po
Wniebowstąpieniu Pańskim przygotowują wiernych na przyjęcie Ducha Świętego. Czytania
liturgiczne w tym czasie zawierają opis obietnicy zesłania Ducha Świętego, w kościołach
odprawiana jest Nowenna/Septenna do Ducha Świętego. Wniebowstąpienie jest dniem
królewskiej intronizacji Chrystusa, tryumfem, jaki przygotowuje swojemu Synowi Bóg
Ojciec. Stąd wiele radości w tekstach liturgicznych. Jest ono też poręczeniem powtórnego
przyjścia Chrystusa: Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście
Go wstępującego do nieba. Warto podkreślić, że Pan Jezus wstąpił do nieba nie sam, ale
wziął ze sobą wszystkie dusze świętych z otchłani. W czasie rozłąki z ciałem przed swoim
zmartwychwstaniem odwiedził je w otchłani i zapowiedział im rychłe wybawienie. Dzisiaj
spełnia obietnicę i triumfalnie wprowadza je do nieba. Ten dzień jest więc ważnym
wydarzeniem dla całego rodzaju ludzkiego.

Na świętowane dziś wydarzenie używamy określenia "wniebowstąpienie", gdyż Chrystus
własną mocą wstąpił na niebiosa. Swoją Matkę natomiast, a kiedyś także nas wszystkich,
Chrystus zabierze do nieba. Stąd mówimy o "wniebowzięciu". W Polsce uroczystość
Wniebowstąpienia ( zgodnie z dekretem watykańskiej Kongregacji ds. Kultu Bożego i
Dyscypliny Sakramentów ) od 2004 r. obchodzimy w VII Niedzielę Wielkanocną. Dlatego
zamiast nowenny (9 dni) przygotowaniem jest septenna ( 7 dni).

Niebo.

Święty Paweł powiedział: ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, ani serce
człowieka nie zdołało pojąć, jak wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują.
Zatem ta rzeczywistość, którą dziś widzimy niejasno, jakby w zwierciadle, a która w pełni
stanie się naszym udziałem w życiu przyszłym, przerasta nasze najśmielsze oczekiwania.
Od początku chrześcijaństwa, na podstawie słów Biblii, głoszona jest nauka o niebie.
Biblia rozumie niebo jako mieszkanie Boga, który jest Stwórcą nieba i ziemi. Bóg jednak
"nie mieści" się w niebie. Biblia mówi także, że w tym miejscu mogą znaleźć się ci, którzy
idąc za łaską Boga, starają się żyć według Jego wskazań. Jezus wręcz zachęca, aby
gromadzić sobie tam skarby i mówi o nagrodzie znajdującej się w niebie . Myśli te
podejmuje święty Paweł, który stwierdza, że skoro z Chrystusem zostaliśmy pogrzebani we
chrzcie, to także Nim zmartwychwstaniemy. Niebo to przede wszystkim pełnia szczęścia z
Bogiem, oglądanie Go twarzą w twarz. To szczęście jest przeznaczone dla tych ludzi, którzy
w czasie swego ziemskiego życia otwarli serca na miłość Boga, pielęgnowali ją w swym
życiu. Dotyczy to także tych, którzy w chwili śmierci zwrócili się do miłosiernego Boga. Dla
człowieka wierzącego niebo nie jest czymś abstrakcyjnym, przenośnią, niezrealizowanym
obiektem pożądania czy jakimś fizycznym miejscem, ale to żywy i osobisty kontakt z
Bogiem w Trójcy Świętej Jedynym: spotkanie z Ojcem, przez Chrystusa, w Duchu Świętym.
Jezus bowiem otworzył nam bramy nieba przez swoją śmierć i zmartwychwstanie.
Zostaliśmy w ten sposób przeznaczeni do wiecznego szczęścia z Bogiem. Kiedy w
Wyznaniu wiary mówimy: wierzę w życie wieczne, to właśnie wyznajemy tę nadzieję na
bycie z Bogiem w niebie, gdzie każdy z nas ma miejsce przygotowane przez Ojca.

Pojęcie

Nieba w Islamie. Musa Czachorowski, rzecznik Muzułmańskiego Związku
Religijnego, mówi, że Koran został objawiony w konkretnym miejscu i w określonym czasie
wiele lat temu. – Trzeba pamiętać, że przekaz Koranu na temat nieba musiał być zrozumiały
dla ludzi w przeszłości i przyszłości. My dziś pewne opisy odbieramy inaczej. Generalnie
niebo to miejsce otwarte przed każdym wierzącym, czyniącym dobro. Ale czy trafimy do
nieba, zależy od wyroków boskich – tłumaczy. Jak zatem wygląda życie po śmierci dobrego
muzułmanina? – Niebo to miejsce, w którym będziemy wreszcie spokojni i szczęśliwi.
Będziemy żyć w najlepszych warunkach, jakie możemy sobie wyobrazić. W Koranie są
piękne opisy nieba, ale musimy je traktować jako alegorie.

W judaizmie nie ma jednoznacznej wersji na temat tego, gdzie udaje się dusza po śmierci.
Jest kilka wersji. Nie ma jednego dogmatu. Wiele zależy od interpretacji i od konkretnego
rabina – wyjaśnia Tomasz Krakowski, edukator żydowski. Na przykład Kabała dopuszcza
inkarnację. Dusza wędruje, wędruje, aż następuje zbawienie i wtedy trafia do Olam ha-ba,
czyli tamtego świata, przyszłego świata, można powiedzieć raju. Według innych interpretacji
dusza po śmierci trafia do raju albo przestaje istnieć. Ten, kto żył dobrze, po śmierci trafia
właśnie do Olam ha-ba. Co się dzieje z tym, który żył źle? W judaizmie nie ma pojęcia
piekła. Mówi się o końcu istnienia takiej duszy.
/ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ
WNIEBOWSTĄPIENIA

PAŃSKIEGO

1. Dziś w naszej parafii rocznica pierwszej Komunii św. dla dzieci z klas IV podczas
Mszy św. o godzinie 10.30 i rozpoczęcie pielgrzymowania Katolickiej Odnowy w
Duchu św. Archidiecezji Krakowskiej na obchody 50-lecia istnienia do Rzymu
podczas Mszy św. o godzinie 13.15.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Urszuli Ledóchowskiej, dziewicy. W środę
święto Nawiedzenia NMP. Zakończenie nabożeństw majowych z procesją. Dzieci,
które uczestniczyły przez cały miesiąc w nabożeństwach zapraszamy z obrazkami
naklejonymi na plansze. W czwartek wspomnienie św. Justyna, męczennika i
rozpoczęcie nabożeństw czerwcowych. W sobotę wspomnienie świętych
męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy. W najbliższą niedzielę Uroczystość
Zesłania Ducha Świętego.
3. Od jutra w czasie nabożeństw majowych i czerwcowych modlitwa przed
Uroczystością Zesłania Ducha Świętego.
4.
Dziękujemy
rodzicom,
wychowawcom
i
nauczycielom
dzieci
pierwszokomunijnych za opiekę nad dziećmi w czasie białego tygodnia oraz p.
Organiście, pp. Kościelnym, sprzątającym i dekorującym kościół za pomoc w
przeżyciu całej uroczystości.
5. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu z Godziną Świętą
do 20.00, którą poprowadzi Odnowa w Duchu Świętym. W pierwszy piątek czerwca
okazja do spowiedzi św. od godziny 6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.30 w kościele
dolnym. Po południu od 16.00 do 19.00 w kościele górnym. Na Mszę świętą o
godzinie 17.00 zapraszamy dzieci, zwłaszcza z klas III. O godzinie 18.30 Msza
święta dla gimnazjalistów z klas I i II w ramach przygotowania do bierzmowania.
Odprawimy ją jako wynagradzającą i uwielbiającą NSPJ. Po Mszy św. wieczornej
adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00.
W najbliższą sobotę o godz. 7.30 Msza św. wynagradzająca za zniewagi
Niepokalanemu Sercu Maryi, po niej nabożeństwo w tej samej intencji. W sobotę ks.
Bogdan i ks. Łukasz odwiedzą chorych z Najświętszym Sakramentem od godziny
9.30. Ks. proboszcz odwiedzi chorych w piątek, 9 czerwca o zwykłej porze.
6. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. W
sobotę po Mszy św. wieczornej czuwanie modlitewne w Wigilię Uroczystości
Zesłania Ducha Świętego do godziny 21.00.

