INTENCJE MSZALNE 17 - 23 VII 2017

16 lipca 2017
Poniedziałek 17 VII
7.00 ++ Józef i Józefa Woźniak
18.30 1) ++ Eugenia i Roman oraz zmarli z rodziny
2) + Włodzimierz Kobylski / od znajomych
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Wtorek 18 VII
7.00 ++ Emilia w r. śmierci, zmarli rodzice i rodzeństwo
18.30 O Boże Błogosławieństwo dla Witolda Morysa w 18 r. urodzin
Środa 19 VII
7.00 + Irena Kuba w 5 r. śmierci
18.30 ++ Janina i Franciszek
Czwartek 20 VII
7.00 O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla
ks. Czesława Wali - w dniu imienin
18.30 ++ Zofia, Mieczysława, Janina, i zmarli z rodziny
Piątek 21 VII
7.00 + Marta w 21 r. śmierci
18.30 + Miłosz Krawczyk w 1 r. śmierci
Sobota 22 VII
7.00 ++ Stanisław i Anna Wardęga
18.30 ++ Magdalena, Karol Kwiatkowscy
Niedziela 23 VII
7.30 + Maria Pitek w 14 r. śmierci
9.00 O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB dla Krystyny Róg z okazji imienin
i o potrzebne łaski dla jej rodziny
10.30 O Boże Błogosławieństwo dla Frania z okazji 1 r. urodzin oraz
o Błogosławieństwo dla całej rodziny
12.00 Za Parafian
18.30 ++ Wiktor i Anna Wątroba w 30 r. śmierci
20.00 z podziękowaniem za wszelkie otrzymane łaski w 50 r. ślubu
Barbary i Ludwika, z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 13, 1-23 /
Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego tłumy
tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele w
przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na
drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie niewiele miały
ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły
się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i
zagłuszyły je. Inne wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie
sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słucha!» Przystąpili do
Niego uczniowie i zapytali: «Dlaczego mówisz do nich w przypowieściach?» On im
odpowiedział: «Wam dano poznać tajemnice królestwa niebieskiego, im zaś nie dano. Bo kto
ma, temu będzie dodane, i w nadmiarze mieć będzie; kto zaś nie ma, temu zabiorą nawet to,
co ma. Dlatego mówię do nich w przypowieściach, że patrząc, nie widzą, i słuchając, nie
słyszą ani nie rozumieją. Tak spełnia się na nich przepowiednia Izajasza: „Słuchać będziecie,
a nie zrozumiecie, patrzeć będziecie, a nie zobaczycie. Bo stwardniało serce tego ludu, ich
uszy stępiały i oczy swe zamknęli, żeby oczami nie widzieli ani uszami nie słyszeli, ani
swym sercem nie rozumieli, i nie nawrócili się, abym ich uzdrowił”. Lecz szczęśliwe oczy
wasze, że widzą, i uszy wasze, że słyszą. Bo zaprawdę, powiadam wam: Wielu proroków i
sprawiedliwych pragnęło ujrzeć to, na co wy patrzycie, a nie ujrzeli; i usłyszeć to, co wy
słyszycie, a nie usłyszeli. Wy zatem posłuchajcie przypowieści o siewcy. Do każdego, kto
słucha słowa o królestwie, a nie rozumie go, przychodzi Zły i porywa to, co zasiane jest w
jego sercu. Takiego człowieka oznacza ziarno posiane na drodze. Posiane na grunt skalisty
oznacza tego, kto słucha słowa i natychmiast z radością je przyjmuje; ale nie ma w sobie
korzenia i jest niestały. Gdy przyjdzie ucisk lub prześladowanie z powodu słowa, zaraz się
załamuje. Posiane między ciernie oznacza tego, kto słucha słowa, lecz troski doczesne i
ułuda bogactwa zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Posiane wreszcie na ziemię
żyzną oznacza tego, kto słucha słowa i rozumie je. On też wydaje plon: jeden stokrotny,
drugi sześćdziesięciokrotny, inny trzydziestokrotny».

REFLEKSJA
Słowa, słowa, słowa... .Każdego dnia jesteśmy zagłuszani ilością wypowiadanych słów.
Wszyscy mają coś bardzo ważnego do powiedzenia. Pomiędzy tą kakofonią, gdzieś tam
słychać Słowo Pana Boga. Jeżeli słyszę – to Słowo Boże powinno wydać w moim życiu
plon. Jaki - stokrotny? sześćdziesięciokrotny? trzydziestokrotny?

Dziś

wspominamy Najświętszą Maryję Pannę z Góry Karmel – czyli Matkę Bożą
Szkaplerzną. Góra Karmel, znana jest już z tekstów Starego Testamentu - z historii proroka
Eliasza. Początki szkaplerza karmelitańskiego sięgają XII stulecia. Duchowi synowie
proroka Eliasza prowadzili życie modlitewne na tej górze Karmel. Nazywali się Braćmi
Najświętszej Maryi Panny z góry Karmel. Z powodu licznych prześladowań przenieśli się do
Europy. Kościół, uznając bardzo uduchowioną regułę ich życia, dał prawny początek
Zakonowi Karmelitańskiemu. Rozwijał się on w Europie bardzo szybko. W Anglii
szczególną pobożnością życia odznaczał się św. Szymon Stock. Kiedy dostrzegł
niebezpieczeństwa grożące zakonowi, błagał Najświętszą Dziewicę o pomoc. W nocy z 15
na 16 lipca 1251 roku ujrzał Najświętszą Maryję Pannę w otoczeniu aniołów, która podała
mu szkaplerz koloru brązowego. Usłyszał wtedy następujące słowa Maryi: Przyjmij, synu
najmilszy, Szkaplerz twego Zakonu jako znak mego braterstwa, przywilej dla Ciebie i
wszystkich karmelitów. Kto w nim umrze, nie zazna ognia piekielnego. Oto znak zbawienia,
ratunek w niebezpieczeństwach, przymierze pokoju i wiecznego zobowiązania.. Kolejne
ważne wydarzenie przyniósł wiek XIV - Najświętsza Maryja Panna ukazała się papieżowi
Janowi XXII i poleciła szczególną opiekę nad "Jej Zakonem Karmelitańskim". Obiecała
wiele łask i zbawienie, należącym do Zakonu, którzy wiernie wypełniają swe śluby, a także
należącym do Bractwa Szkaplerznego, którzy zachowują cnotę czystości według swego
stanu i modlą się za Kościół. Maryja obiecała wszystkim nadzwyczajną łaskę, znaną w
historii pod nazwą tzw. przywileju sobotniego: Ja, ich Matka, w pierwszą sobotę po ich
śmierci, wyzwolę ich z czyśćca i zawiodę na górę życia wiecznego. Czym jest szkaplerz w
dziedzinie wiary? Stolica Apostolska zaliczyła szkaplerz święty do sakramentaliów. Słowo
szkaplerz pochodzi od łacińskiego scapulae, czyli ramiona i o oznacza szatę kształtem
przypominającą ornat rzymski, złożoną z dwóch sięgających do stóp płatów sukna z
wycięciem na głowę, z których jeden opada na piersi, a drugi na plecy. W tradycji
monastycznej stał się częścią habitu, służącą początkowo jako ochrona habitu (tak jak
fartuch) w czasie pracy, a potem wyrażającą więź z Maryją. Szkaplerz przystosowany do
użytku wiernych świeckich złożony jest z dwóch prostokątnych wycinków brązowego sukna
wełnianego połączonych dwoma tasiemkami. Wymiary płatków mogą być dowolne. Jest on
niejako zminimalizowanym habitem. Zwykle na obu płatkach jest umieszczony wizerunek
lub symbol Pana Jezusa i Matki Bożej Szkaplerznej. Medalik szkaplerzny został
wprowadzany jako forma zamienna szkaplerza z materiału, w 1910 r. Prośbę o to skierowali
górnicy, których szkaplerz płócienny szybko się brudził i niszczył. Wierni noszący medalik
uczestniczą we wszystkich przywilejach duchowych wynikających z noszenia tradycyjnego
szkaplerza. Medalik nie wyraża jednak w pełni bogatej symboliki szkaplerza jako minihabitu. Jedna strona medalika powinna przedstawiać wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a
drugi Serca Pana Jezusa.

Idźcie

i głoście - pod tym hasłem wyruszy XXXVII Piesza Pielgrzymka Krakowska z
Wawelu na Jasną Górę. Zrodzona z idei Białego Marszu w 1981 roku, po raz kolejny
wyruszy w sierpniu bieżącego roku. Wszystkich, którym pozwala na to czas i możliwości,
serdecznie zachęcamy do udziału w tych niezwykłych ,,rekolekcjach w drodze do Matki”.
Pielgrzymka odbywa się w intencji Ojca Świętego i Ojczyzny ale tych osobistych intencji
jest tyle ilu pielgrzymów, a nawet więcej. Każdy pielgrzym niesie plecaku najbardziej
potrzebne rzeczy na drogę. A w sercu swoje i najbliższych: prośby, dziękczynienia, osobiste
troski i radości – to wszystko, co chce przez wstawiennictwo Matki, powiedzieć Jej Synowi.
/ks.B/

1. Dziś w naszym Kościele nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia o godz.
18.00. Msza św. w intencjach nowennowych o godz. 18.30.
Przed kościołem zbiórka ofiary do puszek na leczenie Lenki. Zbierają ją rodzice i
bliscy oraz sama zainteresowana.
2. We wtorek wsp. św. Szymona z Lipnicy, prezbitera, w czwartek wspomnienie bł.
Czesława, w sobotę święto św. Marii Magdaleny.
3. Metropolita Krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza diecezjan na
37. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę od 6 do 11 sierpnia. Określa ją jako
uczczenie rekolekcjami w drodze z codzienną Eucharystią, rozważaniem Słowa Bożego,
śpiewem i modlitwą 300-lecia Koronacji wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej.
Zapisy do dekanalnej Grupy nr 10 w kancelarii parafii św. Szczepana od
poniedziałku (17 lipca) do 1 sierpnia. Można też wypełnić elektroniczny formularz
zgłoszeniowy, do którego odsyłamy z naszej strony internetowej lub zapisać się w biurze
przy ul. Św. Anny 11 (w lipcu od poniedziałku do piątku od 17.00 do 19.00) oraz od 1 do 5
sierpnia w godz. 10.00-13.00 i 15.00-19.00.
4. Poświęcenie pojazdów z okazji wspomnienia liturgicznego św. Krzysztofa,
patrona kierowców w najbliższą sobotę po wieczornej Mszy św. i w niedzielę po Mszy św. o
godzinie 12.00. Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. kapłan pobłogosławi
pojazdy zaparkowane na placu kościelnym i na parkingu przy ul. Armii Krajowej.
5. Zapraszamy na pielgrzymki z naszej parafii do kalwarii Zebrzydowskiej,
Stryszawy, Lachowic i Inwałdu w sobotę, 29 lipca (koszt 40 PLN) oraz do Ludźmierza, na
Krzeptówki i na Bachledówkę w sobotę 19.08 (koszt 30 PLN) w obu wypadkach rozpoczęcie
Mszą św. o 7.00 w kaplicy MB Miłosierdzia, powrót ok. godziny 20.00. Możliwość zapisów
w zakrystii po każdej Mszy św.
6. Dokładnie przed 250 laty, 16 lipca 1767 roku w Rzymie papież Klemens XIII
kanonizował św. Jana Kantego. Uroczyście uczcimy ten fakt przy okazji odpustu
parafialnego w październiku br. Teraz odmówmy modlitwę i zaśpiewajmy pieśń ku czci
naszego świętego Patrona.
Święty Janie Kanty, módl się za nami
Patronie naszej Ojczyzny
Patronie miasta Krakowa
Patronie naszej parafii
Ozdobo Akademii Krakowskiej
Aby Bóg Ojczyznę naszą zachował w pokoju i raczył jej błogosławić, św. Janie Kanty,
przyczyń się za nami.
Módlmy się: Wszechmogący Boże, spraw, abyśmy za przykładem św. Jana
Kantego, prezbitera, doskonalili się w umiejętności świętych i okazując miłosierdzie
wszystkim ludziom otrzymali od Ciebie przebaczenie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen
W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Włodzimierza Kobylskiego. W Jego
intencji, jak również za zmarłych Fundatorów, Budowniczych i Dobrodziejów naszej
świątyni oraz modlących się i uświecających się w niej: Wieczny odpoczynek racz Im dać
Panie...

