9 lipca 2017

INTENCJE MSZALNE 10 - 16 VII 2017

Poniedziałek 10 VII
7.00 + Violetta Prus / od rodz. Wojtaszków i Piękosiów
18.30 + Maria Łapińska
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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

Wtorek 11 VII
7.00 + Violetta Prus / od Haliny i Józefa Prusów
18.30 ++ Jan, Anna, Andrzej oraz zmarli z ich rodzin
Środa 12 VII
7.00 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB dla Stefanii Gazdy w 92 r. urodzin
Czwartek 13 VII
7.00 O świętość życia w rodzinie
18.30 ++ Maria i Zbigniew Turyna
Piątek 14 VII
7.00 Dziękczynna w 40 r. urodzin Macieja – z prośbą o Boże Błogosławieństwo
18.30 ++ Józef i Józefa
Sobota 15 VII
7.00 + Ks. Eugeniusz
18.30 + Artur Śliwa

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 11, 25-30 /
W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i
ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak,
Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie
zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić.
Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię
lekkie».

REFLEKSJA
Wakacje, urlopy. Co prawda nie dla wszystkich ale dla wielu ludzi, to czas odpoczynku. Jest
bardzo potrzebny, dlatego ruszamy w drogę by odpocząć. Pan Jezus widzi trud, zmęczenie i
codzienny ciężar życia. Zaprasza - przyjdźcie, a Ja was pokrzepię. Wśród różnych
wakacyjno-urlopowych dróg odnajdujmy również tą, która prowadzi nas do Niego.

Paliusz dla Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego – metropolity krakowskiego.
Niedziela 16 VII
7.30 ++ Anna, Leokadia
9.00 ++ Maria, Władysław i Stanisław Nowak
10.30 ++ Aleksander Dyduch w 18 r. śmierci i zmarli z rodziny
12.00 Za Parafian
18.30 Nowenna:
20.00 ++ Felicja, Katarzyna, Stanisław Iwan

Jeszcze do
niedawna, w uroczystość świętych Apostołów Piotra i Pawła, papież poświęcał i
jednocześnie wręczał/nakładał paliusze nowym arcybiskupom. W roku 2015, papież
Franciszek postanowił, że w Watykanie odbywa się tylko poświęcenie i przekazanie
paliusza, natomiast ceremonia nałożenia ma miejsce później. W przypadku metropolity
krakowskiego, będzie to 22 października 2017 w katedrze na Wawelu – w dzień
liturgicznego wspomnienia św. Jana Pawła II. Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu,
paliusz nałoży abp Salvatore Pennacchio – nuncjusz apostolski w Polsce. Poprzez tą zmianę
obrzędów, Ojciec Święty chciał dowartościować wspólnoty lokalne Kościoła i umożliwić
udział w uroczystości wiernym z archidiecezji nowego metropolity. Paliusz, który otrzymują
arcybiskupi, jest symbolem jedności z papieżem oraz liturgiczną oznaką honorowej władzy
metropolitów. Przez papieża, paliusz jest noszony w czasie uroczystych liturgii wszędzie,
gdziekolwiek ją sprawuje, a przez arcybiskupów metropolitów - na terenie ich metropolii.
Paliusz (łac. pallium, co znaczy płaszcz, a w greckim kołdra) to wełniana wstęga, zazwyczaj
szerokości kilku centymetrów, którą wkłada się na ramiona ( na ornat).

Połączona z dwoma innymi, mniejszymi, wstęgami, które zwisają na piersi i plecach. Paliusz
ozdobiony jest sześcioma krzyżykami wykonanymi z czarnego jedwabiu (cztery na wstędze
poziomej, po jednym na wstęgach pionowych). By odpowiednio leżał na ornacie i nie
przeszkadzał w wykonywaniu czynności liturgicznych, przyczepia się go do ornatu za
pomocą metalowych szpilek. Posiadanie paliusza przez metropolitów wymagane jest
Kodeksem Prawa Kanonicznego. Zgodnie z tradycją paliusz tkany jest z wełny dwóch owiec,
błogosławionych przez papieża we wspomnienie św. Agnieszki 21 stycznia. Następnie z ich
wełny zakonnice wyrabiają paliusze, które są przechowywane w szkatule na grobie św.
Piotra w Watykanie. Paliusz symbolizuje owcę, którą na ramionach niesie Dobry Pasterz.
Metropolici katolickich Kościołów wschodnich używają jednak paliusza związanego z
antyczną tradycją bizantyjską. Jest on szerszy i dłuższy od używanego na zachodzie,
sięgający końców barków i kolan. W Kościołach prawosławnych podobną do paliusza
funkcję pełni omoforion, będący elementem stroju biskupa. Paliusz nadawany jest już od
513 roku. Sobór Konstantynopolitański IV ustalił, że każdy patriarcha ma prawo ustanawiać
metropolitów. A potwierdzeniem ich godności był paliusz. W roku 877 papież Jan VIII
zarządził, że metropolici powinni starać się uzyskać u papieża paliusze, w przeciwnym razie
stracą prawo do wyświęcania biskupów. Już w IX wieku nadanie paliusza było traktowane
przez papiestwo jako delegowanie swojej władzy patriarchalnej w kwestii święceń. Około
1115 roku papież Paschalis II wydal rozporządzenie, że dopiero wraz z otrzymaniem
paliusza metropolita dostaje władzę wyświęcania biskupów i zwoływania synodów. Znane są
przypadki otrzymywania paliusza przez biskupów misyjnych, (np. Winfryd Bonifacy czy
Brunon z Kwerfurtu). Biskupi ci prowadzili działalność misyjną podporządkowaną
bezpośrednio papiestwu i posiadali prawa wyświęcania dalszych biskupów misyjnych czego
symbolem był posiadany paliusz. Dziś arcybiskupi metropolici noszą paliusze w
szczególności podczas uroczystości synodów, wizytacji i święceń. Paliusz nosi się na
ornacie. Może go używać tylko metropolita, który otrzymał go od papieża i nosić tylko na
terenie swojej metropolii.

Paliusze papieskie. Paliusze Piusa XII, jak również jego następców: Jana XXIII, Pawła VI,
Jana Pawła I i Jana Pawła II były takie same jak paliusze metropolitów. Papież Benedykt
XVI używał w liturgii paliusza zbliżonego formą do paliuszy wschodnich. Był zdecydowanie
dłuższy i szerszy, miał ok 4 m długości i ok 10 cm szerokości, z wyszytymi pięcioma
czerwonymi krzyżami symbolizującymi rany Chrystusa. Papież zastąpił go jednak paliuszem
o kształcie okręgu z dwiema czarnymi wypustkami, ozdobionego sześcioma czerwonymi
krzyżami greckimi, nieco szerszy i dłuższy niż paliusze metropolitów. Papież Franciszek
podczas mszy inaugurującej swój pontyfikat również otrzymał paliusz o kształcie okręgu,
ozdobionego sześcioma czerwonymi krzyżami greckimi. Z czasem zastąpił go paliuszem
identycznym, jaki noszą arcybiskupi metropolici. Od soboru watykańskiego II
dotychczasowy symbol władzy papieża – tiara – zastąpiony został przez paliusz. Z tego
powodu paliusz noszony jest przez papieża także poza Rzymem, którego jest bezpośrednim
metropolitą.

Przez wieki paliusze wykonywały siostry Benedyktynki w Rzymie. Obecnie wykonywane
są w manufakturze tkackiej w Maceracie, która przywraca tradycje dawnego tkactwa. Siostry
wykonują tylko ,,prace końcowe”, czyli: haftują, naszywają krzyżyki i dokonują innych
uzupełnień. /ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 14 NIEDZIELA ZWYKŁA

1. We wtorek święto św. Benedykta, opata, patrona Europy, w środę
wspomnimy św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, w
czwartek świętych pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, w sobotę św.
Bonawenturę, biskupa i doktora Kościoła. W najbliższą niedzielę
wspomnimy MB Szkaplerzną. O godz. 18.00 odprawimy Nowennę do Matki
Bożej Miłosierdzia, a o 18.30 Mszę św. w intencjach nowennowych. Można
je składać w zakrystii.
2. Z dniem 1 lipca br. rozpoczęły się zapisy na 37. Pieszą Pielgrzymkę
Krakowską na Jasną Górę – w ramach II Wspólnoty Śródmieście, która
terytorialnie obejmuje naszą parafię. Zapisów po raz pierwszy dokonujemy
poprzez wypełnienie elektronicznego formularza zgłoszeniowego, do
którego odsyłamy ze strony internetowej naszej parafii. Organizatorzy
zachęcają do skorzystania z tej możliwości w celu uniknięcia kolejki przy
zapisach na trasie pielgrzymki.
3. W najbliższą niedzielę ofiarą do puszek wesprzemy długotrwały i
skomplikowany proces leczenia Lenki Cholewy, dwuletniej dziewczynki z
Suchej Beskidzkiej. Leczenie polega na rekonstrukcji kończyn dolnych,
chronionych przed usunięciem. Więcej o leczeniu Lenki i zmaganiach jej
rodziców na stronie internetowej parafii.
4. W gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii prezentujemy
wakacyjne informacje duszpasterskie oraz zaproszenia Fundacji
Dominikański Ośrodek Liturgiczny na sierpniowy Festiwal Muzyki
Niezwykłej połączony z Warsztatami o tej samej nazwie i na wrześniowe
rekolekcje liturgiczne Mysterium Fascinans.
5. Naszym wakacyjnym Gościom i Parafianom życzymy lżejszego tygodnia,
który nas ukoi i łagodnie pokrzepi.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Jana Biedronia i śp. Lucynę
Muszyńską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

