Poniedziałek 12 VI

7.00 1) + Jan Kędzior
2) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Bł. i opiekę Matki Bożej
dla ks. Czesława i ks. Roberta
7.30 O miłość do Matki Bożej dla dzieci i młodzieży w Polsce
18.30 + Andrzej Nowak
Wtorek

13 VI

7.00 1) ++ Krystyna i Antoni
2) O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla rodziny Miejskich
7.30 ++ Matylda, Władysław, Florentyna, Alojzy
18.30 + Zofia Maciaś-Ciura / od kuzyna Franciszka z Wygiełzowa
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Środa 14 VI

7.00 + Jan Przybyłko
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i dalszą opiekę dla
Marty i Stanisława w 42 r. ślubu
18.30 O zdrowie dla Józefy i całej rodziny Suberlaków
Czwartek 15 VI

Boże Ciało

+ Maria w 4 r. śmierci
++ Leszek i Donata w r. śmierci
+ Zofia Maciaś – Ciura
Dziękczynna prośbą o Boże Bł., opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla Karolka
1) Za Parafian
2) ++ Leszek Utrata w 17 r. śm. Franciszka i Edward Rozmus
3) ++ Jan i Antonina Skoczek
4) + Helena i Władysław Kopacz
18.30 ++ Romuald-Tadeusz i Jadwiga

7.30
9.00
10.30
12.00
16.00

Piątek 16 VI

7.00 1) + Stanisław Kidawa
2) ++ Ziemowit i Renata Martynowscy
7.30 + Czesław Borczak / od Zofii Miska
18.30 Nowenna: 1) + Grażyna Marzec w 4 r. śm. 2) Dziękczynna za szczęśliwą operację
Zofii. 3) + Elżbieta Budzyna w 1 r. śm. 4) O Boże Bł. i opiekę MB dla Helenki i Leosia.
5) ++ Wanda Kotarba, Władysław Matusik, Tadeusz Matusik
Sobota 17 VI

7.00 1) ++ Jan, Zofia, Franciszek
2) + Edward
7.30 + Artur Śliwa
18.30 O Boże Bł. zdrowie i siły dla dalszego ofiarnego pełnienia obowiązków lekarza – dla
Pani Doktor Anny Wiśniewskiej / od pacjentów
Niedziela 18 VI

7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

Dziękczynna z prośbą o Boże Bł. dla Danuty i Zbigniewa w 35 r. ślubu
++ Zofia, Wit, Andrzej Duranscy
+ Janina Malska w 11 r. śmierci
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Bł. dla: Anny, Nataszy,
Kacpra i Marka
Za Parafian
++ Alicja, Józef, Bogusław
+ Zofia Maciaś - Ciura
++ Genowefa, Józef, Władysław

Jezus powiedział do Nikodema: «Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie
posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego
zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został
potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».

REFLEKSJA
W jakiego Boga wierzę? Czy w Tego, który pokazał, że mnie kocha i dla mnie przyszedł na
świat, stał się człowiekiem i umarł na krzyżu? Czy, może mam jakiegoś innego ,,swojego”
Boga, od którego wymagam, żeby spełniał moje życzenia i żądania? Ważne pytanie, bo od
odpowiedzi, zależy moje zbawienie.

Boże Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Inicjatorką ustanowienia
święta Bożego Ciała była św. Julianna z Cornillon (1192-1258). Kiedy była przeoryszą
klasztoru augustianek w Mont Cornillon w pobliżu Liege, w roku 1245 objawił jej się Pan
Jezus i żądał ustanowienia osobnego święta ku czci Najświętszej Eucharystii. To święto
miało być obchodzone czwartek po niedzieli Świętej Trójcy. Biskup Liege, Robert, po
zbadaniu treści objawień, postanowił wypełnić życzenie Pana Jezusa. W roku 1246 odbyła
się pierwsza procesja eucharystyczna. Po śmierci biskupa Roberta, zaniechano obchodzenia
tego święta. Kilka lat później archidiakon Jakub ponownie poprowadził ulicami Liege
procesję eucharystyczną. A kiedy 10 lat później został papieżem ( Urban IV ), to
wprowadził w Rzymie uroczystość Bożego Ciała. Bezpośrednim impulsem do ustanowienia
święta miał być cud, jaki wydarzył się w Bolsena. Kiedy kapłan odprawiał Mszę świętą, po
Przeistoczeniu kielich trącony ręką przechylił się tak nieszczęśliwie, że wylało się wiele
kropel krwi Chrystusa na korporał. Postacie wina zmieniły się w postacie krwi.
Zawiadomiony o tym cudzie papież, który przebywał wówczas w pobliskim mieście
Orvieto, zabrał ten święty korporał. Do dnia obecnego znajduje się on w bogatym
relikwiarzu w katedrze w Orvieto. Dotąd widać na nim plamy. W czasie procesji Bożego
Ciała obnosi się ten korporał zamiast monstrancji. Korzystając z tego, że na dworze
papieskim w Orvieto przebywał wówczas św. Tomasz z Akwinu, Urban IV polecił mu
opracowanie tekstów liturgicznych Mszy świętej i modlitw.

Wielki doktor Kościoła uczynił to po mistrzowsku. Tekstów tych używa się do dziś.
Najbardziej znany i często śpiewany jest hymn; Sław, języku..., a zwłaszcza jego dwie
ostatnie zwrotki Przed tak wielkim Sakramentem. Od czasu papieża Urbana VI uroczystość
Bożego Ciała należy do głównych świąt w roku liturgicznym Kościoła. Do roku 1955
obowiązywała oktawa Bożego Ciała. W Polsce został zachowany zwyczaj obchodzenia
oktawy. Po raz pierwszy z procesją Bożego Ciała na terenie Polski spotykamy się już w XIV
wieku w Płocku i we Wrocławiu. Od wieku XVI wprowadzono zwyczaj śpiewania
Ewangelii przy czterech ołtarzach. Od czasu Soboru Watykańskiego pełna nazwa
uroczystości Bożego Ciała to: Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.

Kościół

Bożego Ciała w Krakowie.Zbudowany w osobnym kiedyś mieście – Kazimierzu.
Miał być dla Kazimierza tym samym, czym kościół Mariacki dla Krakowa. Po sześciu
wiekach historii naznaczonej pożarami, remontami i grabieżami monumentalna budowla
kościoła Bożego Ciała wciąż stoi w sercu Kazimierza i służy tutejszym parafianom.
Początki kościoła Bożego Ciała owiewa legenda. Ponoć to sam król Kazimierz Wielki
postanowił, że w miejscu cudownie odnalezionej po kradzieży monstrancji z Najświętszym
Sakramentem założy i wybuduje kościół na cześć Bożego Ciała – tak początki kościoła
opisuje polski kronikarz Jan Długosz. Prawdą jest, że lokowany w 1335 roku Kazimierz
potrzebował własnego kościoła, który usytuowano, z dala od innych zabudowań, z
cmentarzem wokół. W 1405 roku opiekę nad nim powierzono sprowadzonym z Dolnego
Śląska kanonikom regularnym laterańskim, którzy z tego zadania wywiązują się do dziś.

Tabernakulum (łac. tabernaculum: namiot) - szczególe miejsce w kościele. W pierwszych
wiekach chrześcijaństwa tabernakula znajdowały w prywatnych domach – księża i świeccy
zabierali poświęcony podczas Eucharystii chleb do swoich domów, aby dać go tym, którzy
nie mogli uczestniczyć w liturgii. Nie były to jednak konsekrowane hostie tylko
pobłogosławione chleby, które rozdawane były chorym i biednym. Po wprowadzeniu w
313 r. edyktu tolerancyjnego ustanowiono zwyczaj trzymania Eucharystii jedynie w
kościołach. Od tego momentu tabernakulum stało się miejscem adoracji Najświętszego
Sakramentu. Eucharystię najpierw przechowywano w zakrystii (stąd nazwa sacrarium). W
średniowieczu pojawiła się szafka, nad ołtarzem lub wmurowana w ścianę obok lub za
ołtarzem. Na początku XVII wieku, papież Paweł V, wydał polecenie, aby tabernakulum
znajdowało się na głównym ołtarzu. Była to odpowiedź na protestanckie zaprzeczenie
obecności Chrystusa w Eucharystii. W głównym ołtarzu tabernakulum było bardziej
widoczne. Stawało się coraz większe i bogato zdobione (barok), aż czasami zaczęło
dominować nad ołtarzem. Obecne przepisy liturgiczne, wymagają, aby tabernakulum było
wykonane z materiału trwałego i niepalnego. Ma być nieusuwalne, nieprzezroczyste i
dobrze zamykane, by zapobiec narażeniu Świętych Postaci Eucharystycznych na
profanację. Obok tabernakulum umieszcza się wieczną lampkę- znak obecności Eucharystii
(a przez to Chrystusa) w tabernakulum. Po zmianach soborowych w starych kościołach
tabernakula pozostawiono na dawnym wielkim ołtarzu w apsydzie kościoła. Jest to miejsce
dostojne, zwykle przyozdobione, sprzyjające modlitwie prywatnej i zbiorowej, jak również
udzielaniu Komunii świętej. W nowych świątyniach tabernakula umieszczane są w
widocznych miejscach w prezbiterium, najczęściej na osi środkowej. kościoła. W katedrach
lub większych kościołach tabernakula znajdują się w osobnej kaplicy wydzielonej
specjalnie do przechowywania i adoracji Eucharystii. /ks.B/

Ogłoszenia duszpasterskie
na Uroczystość Najświętszej Trójcy
11 czerwca 2017
1. Dziś w Archidiecezji Krakowskiej zakończenie okresu spowiedzi i komunii św.
wielkanocnej. W parafii św. Antoniego odpust z sumą o godzinie 11.00. W naszym kościele
o 18.00 nabożeństwo do NSPJ, w dni powszednie czerwcówka po wieczornej Mszy św.
Po Mszach św. Siostry Sercanki, prowadzące w Krakowie bursę dla studiujących
dziewcząt kwestują do puszek zbierając środki na remont bursy. Siostry można wesprzeć
ofiarą lub przez zakup książek-cegiełek, a także ikon z wizerunkiem bł. Klary Szczęsnej.
2. We wtorek wspomnienie św. Antoniego z Padwy kapłana i doktora Kościoła,
w środę wspomnimy bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika, w czwartek uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Pana Jezusa. W sobotę wspomnienie św. Brata Alberta
Chmielowskiego, zakonnika.
3. Msze święte w uroczystość Bożego Ciała o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,
16.00 z procesją do czterech ołtarzy i o 18.30. Nie odprawiamy w Boże Ciało Mszy św.
o 13.15 i o 20.00.
W procesji w Boże Ciało przejdziemy do ołtarzy przy ul. Na Błonie 9a, który
przygotowują Akcja Katolicka i Odnowa w Duchu Świętym, przy ul. Justowskiej, który
przygotują mieszkańcy domów jednorodzinnych, przy ul. Armii Krajowej, przygotowany
przez młodzież oazową i na stopniach przed wejściem do kościoła, przygotowany przez
pracowników parafialnych.
Zapraszamy do udziału w procesji malutkie dzieci sypiące kwiaty, możliwie
w strojach krakowskich, dzieci z klas III w strojach pierwszokomunijnych, ministrantów
i lektorów, oazę, zespoły śpiewające i orkiestrę, asysty do niesienia feretronów i chorągwi,
różę męską do niesienia baldachimu. Wszystkich wiernych zapraszamy do udziału w procesji
eucharystycznej w uroczystość i w oktawie po wieczornej Mszy św. W Boże Ciało
kancelaria parafialna nieczynna. Nieczynna również Jadłodajnia św. Jana Kantego.
4. Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza na główne
ogólnopolskie uroczystości ku czci Świętego Brata Alberta, które odbędą się w sobotę 10
czerwca w Krakowie na „Białych Morzach”, w Sanktuarium św. Jana Pawła II, który
nazywał Go „Bratem naszego Boga” i wyniósł do chwały ołtarzy. Mszy św. o godz. 12 00
będzie przewodniczył abp Stanisław Gądecki, przewodniczący Konferencji Episkopatu
Polski. Mszę św. poprzedzi koncert oratoryjno-kantatowy ku czci św. Brata Alberta, który
rozpocznie się o godz. 1045.
5. W piątek o 18.30 Msza św. w intencjach nowennowych ku czci MB Miłosierdzia.
Po niej jak zwykle w czerwcu nabożeństwo do NSPJ połączone z procesją w oktawie Bożego
Ciała i z nowenną.
6. We wtorek, 13 czerwca o godzinie 16.00 zapraszamy na II recital dyplomowy
Łukasza Mandoli. P. Łukasz jest absolwentem Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie
organów prof. dra hab. Dariusza Bąkowskiego-Kois. W programie utwory Franciszka Liszta
i Karola Marii Widora.
7. Polecamy zainteresowanie działalnością Centrum Aktywności Seniorów
w Bronowicach. Więcej informacji na plakatach w gablotach parafialnych.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Chałupczak. Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie...

