INTENCJE MSZALNE
3 VII – 9 VII 2017
PONIEDZIAŁEK – 3 VII
7.00 + Czesław Borczak – int. od chrześniaka Kazimierza
18.30 ++ Lucyna, Krystyna, Janina, Roman
WTOREK – 4 VII
7.00 + Violetta Prus – int. od Moniki i Walentego Prusów z Parkosza
18.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Krzysztofa
ŚRODA – 5 VII
7.00 + Violetta Prus – int. od Marii i Artura Prusów z dziećmi z Parkosza
18.30 Intencja Radio Maryja
CZWARTEK – 6 VII
7.00 + Mieczysław Michnowicz
18.30 ++ Stefania i Stanisław
PIĄTEK – 7 VII
7.00 + za zmarłych wypominanych w wypominkach
18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ
SOBOTA – 8 VII
7.00 + Violetta Prus – int. od rodzin Wójtowiczów i Piękosiów
18.30 + Anna Grzesiak
NIEDZIELA – 9 VII
7.30 ++ Wiesława Stobińska, Tadeusz Stobiński
9.00 ++ Tadeusz, Jacek Batko, Janina Obuch-Woszczatyńska, Ludwik Moksa
10.30 Dziękczynna za rok małżeństwa Klaudii i Jakuba, z prośbą o dalsze potrzebne
łaski
12.00 Za parafian
18.30 + Elżbieta Budzyna
20.00 Dziękczynna, z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla rodziny Agnieszki
i Kazimierza
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mt 10, 37–42 /
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Kto kocha ojca lub matkę bardziej
niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie
jest Mnie godzien. Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie
godzien. Kto chce znaleźć swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego
powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje
Tego, który Mnie posłał. Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka
otrzyma. Kto przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę
sprawiedliwego otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych,
dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

REFLEKSJA
Kto nie bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Jezus
wyraźnie mówi, że sprawdzianem naszej wiary i miłości do Boga jest niesienie
krzyża. Krzyżem może być praca, obowiązki, słabość charakteru, znoszenie
słabości innych, upadki, choroby, nałogi… Niesienie krzyży nie jest łatwe ani
przyjemne. Wielokrotnie przeraża człowieka i wydaje się ciężarem ponad nasze
siły. Jezus pragnie, abyśmy odważnie szli za Nim, dźwigając mężnie krzyże
naszego życia.
ŚWIĘTY TOMASZ APOSTOŁ
Teksty ewangeliczne w siedmiu miejscach poświęcają Tomaszowi
Apostołowi łącznie 13 wierszy. Z innych ksiąg Pisma świętego, jedynie Dzieje
Apostolskie wspominają o nim jeden raz. Tomasz, zwany także Didymos (tzn.
bliźniak), należał do ścisłego grona Dwunastu Apostołów. Ewangelie wspominają
go, kiedy jest gotów pójść z Jezusem na śmierć (J 11, 16); w Wieczerniku podczas
Ostatniej Wieczerzy (J 14, 5); osiem dni po zmartwychwstaniu, kiedy ze

sceptycyzmem wkłada rękę w bok Jezusa (J 20, 19-29); nad Jeziorem Genezaret,
gdy jest świadkiem cudownego połowu ryb po zmartwychwstaniu Jezusa (J 21, 2).
Osobą św. Tomasza Apostoła wyjątkowo zainteresowała się tradycja
chrześcijańska. Pisze o nim wiele Euzebiusz z Cezarei, pierwszy historyk Kościoła,
Rufin z Akwilei, św. Grzegorz z Nazjanzu, św. Ambroży, św. Hieronim i św. Paulin
z Noli. Według ich relacji św. Tomasz miał głosić Ewangelię najpierw Partom
(obecny Iran), a następnie w Indiach, gdzie miał ponieść śmierć męczeńską w
Calamina w 67 r. Piszą o tym wspomniani wyżej autorzy. Tak też
podaje Martyrologium Rzymskie. Jako miejsce pochówku podawany jest Mailapur
(przedmieście dzisiejszego Madrasu). Jednak już w III wieku jego relikwie
przeniesiono do Edessy, potem na wyspę Chips, a w roku 1258 do Ortony w Italii.
O zainteresowaniu osobą św. Tomasza Apostoła świadczą także liczne
apokryfy: Historia Abgara, Apokalipsa Tomasza, Dzieje Tomasza i Ewangelia
Tomasza.Pierwszy apokryf znamy jedynie z relacji Euzebiusza (+ ok.
340). Apokalipsa św. Tomasza, zwana także Listem Pana naszego Jezusa Chrystusa
do Tomasza lub Słowami Zbawiciela do Tomasza opisuje koniec świata. Ciekawsza
jest Ewangelia św. Tomasza. Na jej treść składają się logia, czyli słowa Chrystusa.
Zdań tych jest 114. Według Euzebiusza zbiór ten miał posiadać biskup św. Papiasz
(+ ok. 130) i miał nawet do nich napisać komentarz. Część tych słów odkryto w
roku 1897 i 1903 w Egipcie w Oxyrhynchos. Od tej "ewangelii" należy odróżnić
jeszcze jedną, zupełnie inną, także przypisywaną św. Tomaszowi. Zawiera ona opis
życia lat dziecięcych Pana Jezusa. Stąd właśnie wzięły się średniowieczne legendy
o ptaszkach, klejonych z gliny i ożywianych przez Pana Jezusa w zabawie
z rówieśnikami itp.
Interesujący i oryginalny jest ostatni wymieniony wyżej apokryf - Dzieje
Tomasza. Powstał on dopiero w wieku IV/V. Opisuje on podróż św. Tomasza do
Indii w roli architekta na zaproszenie tamtejszego króla Gondafora. Zamiast jednak
budować pałac królewski, św. Tomasz głosił Ewangelię, a pieniądze przeznaczone
na budowę pałacu wydawał na ubogich. Na skutek jego nauk i cudów nawrócił się
król i jego rodzina.
Katolickie Indie czczą św. Tomasza jako swojego Apostoła. Około roku 52
po Chrystusie miał on wylądować na zachodnim wybrzeżu Malabaru i założyć tam
siedem kościołów. Kiedy w roku 1517 Portugalczycy wylądowali w Mylapore,
miano im pokazać grób Apostoła. Pamięć o Apostole zachowali tamtejsi
chrześcijanie nestoriańscy. W Indiach jest również najsłynniejsze sanktuarium św.
Tomasza Apostoła. Znajduje się ono na miejscu, gdzie według miejscowej tradycji
Tomasz miał ponieść śmierć męczeńską. Miejsce to ma różne nazwy: Calamina
(najczęściej spotykana), Thomas Mount (Góra Św. Tomasza), Madras, Maabar
i Meliapore. Wszystkie te nazwy oznaczają jedną miejscowość: "Górę Św.
Tomasza", położoną na jednym z przedmieść Madrasu. Św. Tomasz jest patronem
Indii, Portugalii, Urbino, Parmy, Rygi, Zamościa; architektów, budowniczych,
cieśli, geodetów, kamieniarzy, murarzy, stolarzy, małżeństw i teologów. Liturgiczne
wspomnienie św. Tomasza apostoła przypada na 3 lipca.

Ogłoszenia duszpasterskie
na 13. Niedzielę Zwykłą
2 lipca 2017
1. Dziś po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji
pierwszej niedzieli miesiąca.
Porządek Mszy św. w czasie wakacji: w niedzielę o 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.30, 20.00., a w dni powszednie o 7.00 i 18.30. W tygodniu okazja do
spowiedzi św. 30 minut przed Mszą św. W wakacje kancelaria parafialna czynna w
poniedziałki od 17.00 do 18.00 i w czwartki od 16.00 do 17.30.
2. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: w poniedziałek święto
św. Tomasza, Apostoła, we wtorek święto rocznicy poświęcenia bazyliki
metropolitalnej w Krakowie, w czwartek wspomnienie bł. Marii Teresy
Ledóchowskiej, dziewicy, w piątek wspomnimy św. Jana z Dukli.
3. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Po Mszy
św. wieczornej Godzina Święta animowana przez Odnowę w Duchu Świętym
Manus Domini do 20.00.
W pierwszy piątek lipca okazja do spowiedzi od godziny 6.30 do 7.30
w kościele dolnym oraz od 17.00 do 19.00 w kościele górnym. W wakacyjny
pierwszy piątek nie odprawiamy Mszy św. o godz. 9.00 i 17.00. Mszę św. o 18.30
odprawimy jako wynagradzającą i uwielbiającą NSPJ. Adoracja Najświętszego
Sakramentu do godziny 21.00.
4. W najbliższy czwartek o godzinie 16.15 ostatni z zaplanowanych na ten
rok akademicki recital dyplomowy studenta Juliana Gołosza, z klasy prof.
Mirosławy Semeniuk-Podrazy Katedry Organów Akademii Muzycznej
w Krakowie. W programie recitalu utwory Cesara Francka. Wstęp wolny.
5. Kolejną transzę jabłek od polskich sadowników rozprowadzimy
w najbliższy wtorek od godziny 9.00. Zapisy chętnych dziś po każdej Mszy św.
w zakrystii. Osobom niezapisanym jabłka nie będą wydawane.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Anielę Rogalę. Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie...

