13 sierpnia 2017

INTENCJE MSZALNE
14 - 20 VIII 2017
Poniedziałek, 14 VIII
7.00 ++ Maria i Józef
18.30 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB dla Małgorzaty w 50 r. urodzin
i zdrowie dla całej rodziny
Wtorek, 15 VIII
7.30 + Wiesław Stefańczyk w 16 r.śm.
9.00 Dziękczynna, z prośbą o opiekę MB i łaskę zdrowia dla Aliny, Sławomira,
Przemysława i Lecha
10.30 ++ Maria, Czesław, Artur, Stanisław
12.00 Za parafian
18.30 ++ Stanisława i Bronisława
20.00 ++ Marian i Zygfryd – int. od córki i syna z rodziną
Środa, 16 VIII
7.00 ++ Maria, Alfred, Ryszard, Jerzy Iwaniccy
18.30 Nowenna: + Halina Wyrodek w 9 r.śm.
Czwartek, 17 VIII
7.00 O potrzebne łaski, opiekę MB i Dary Ducha Św. dla ks. Jacka Koniecznego,
w dniu imienin
18.30 ++ Halina i Eugeniusz
Piątek, 18 VIII
7.00 + Marian
18.30 ++ Zofia i Zdzisław Korwat
Sobota, 19 VIII
7.00 + Józefa Gurgul
18.30 + Julia Maroń w 34 r.śm.
Niedziela, 20 VIII
7.30 ++ Józefa, Bolesław i Ryszard Rybarscy
9.00 + Jerzy Kamiński
10.30 + Tadeusz w 1 r.śm.
12.00 Za Parafian
18.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski dla Agnieszki w dniu
urodzin
20.00 + Wincenty Magnowski
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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mt 14, 22-33/
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do łodzi
i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł sam jeden
na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał. Łódź zaś była już
o wiele stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr był przeciwny. Lecz
o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze. Uczniowie, zobaczywszy
Go kroczącego po jeziorze, zlękli się, myśląc, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. Jezus
zaraz przemówił do nich: «Odwagi! To Ja jestem, nie bójcie się!» Na to odezwał się Piotr:
«Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie!» A On rzekł: «Przyjdź!»
Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie, podszedł do Jezusa. Lecz na widok silnego
wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: «Panie, ratuj mnie!» Jezus natychmiast
wyciągnął rękę i chwycił go, mówiąc: «Czemu zwątpiłeś, człowiecze małej wiary?» Gdy
wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył. Ci zaś, którzy byli w łodzi, upadli przed Nim, mówiąc:
«Prawdziwie jesteś Synem Bożym».

REFLEKSJA
Piotr tak jak Jezus pragnie chodzić po wodzie. Wiatr spowodował strach i Piotr
zaczął tonąć, ale na szczęście Jezus był przy nim. Pamiętajmy tę scenę kiedy wydaje sią nam,
że wszystko w naszym życiu lega w gruzach. Jezus jest wtedy przy nas. Chwyćmy Go za
rękę, którą wyciąga do nas. On nie pozwoli by stała się nam krzywda. Nie bójmy się
krzyknąć: Panie, ratuj mnie!

Wniebowzięcie NMP
We wtorek będziemy obchodzić jedno z najważniejszych i najstarszych świąt
maryjnych – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Prawda
o Wniebowzięciu Matki Bożej stanowi dogmat naszej wiary, choć formalnie ogłoszony
stosunkowo niedawno - przez papieża Piusa XII 1 listopada 1950 r. w konstytucji
apostolskiej Munificentissimus Deus:
"...powagą Pana naszego Jezusa Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła
i Naszą, ogłaszamy, orzekamy i określamy jako dogmat objawiony przez Boga: że

Niepokalana Matka Boga, Maryja zawsze Dziewica, po zakończeniu ziemskiego życia
z duszą i ciałem została wzięta do chwały niebieskiej" (Breviarium fidei VI, 105).
Orzeczenie to papież wypowiedział uroczyście w bazylice św. Piotra w obecności
prawie 1600 biskupów i niezliczonych tłumów wiernych. Oparł je nie tylko na innym
dogmacie, że kiedy przemawia uroczyście jako wikariusz Jezusa Chrystusa na ziemi
w sprawach prawd wiary i obyczajów, jest nieomylny; mógł je wygłosić także dlatego, że
prawda ta była od dawna w Kościele uznawana. Papież ją tylko przypomniał, swoim
najwyższym autorytetem potwierdził i usankcjonował.
Przekonanie o tym, że Pan Jezus nie pozostawił ciała swojej Matki na ziemi, ale je
uwielbił, uczynił podobnym do swojego ciała w chwili zmartwychwstania i zabrał do nieba,
było powszechnie wyznawane w Kościele katolickim. Już w VI wieku cesarz Maurycy (582602) polecił obchodzić na Wschodzie w całym swoim państwie w dniu 15 sierpnia osobne
święto dla uczczenia tej tajemnicy. Święto to musiało lokalnie istnieć już wcześniej,
przynajmniej w V w. W Rzymie istnieje to święto z całą pewnością w wieku VII. Wiemy
bowiem, że papież św. Sergiusz I (687-701) ustanawia na tę uroczystość procesję. Papież
Leon IV (+ 855) dodał do tego święta wigilię i oktawę.
Z pism św. Grzegorza z Tours (+ 594) dowiadujemy się, że w Galii istniało to
święto już w VI w. Obchodzono je jednak nie 15 sierpnia, ale 18 stycznia. W mszale na to
święto, używanym wówczas w Galii, czytamy, że jest to "jedyna tajemnica, jaka się stała dla
ludzi - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny". W prefacji zaś znajdujemy słowa: "Tę,
która nic ziemskiego za życia nie zaznała, słusznie nie trzyma w zamknięciu skała grobowa".
U Ormian uroczystość Wniebowzięcia Maryi rozpoczyna nowy okres roku kościelnego.
Liturgia ormiańska na ten dzień mówi m.in.: "Dziś duchy niebieskie przeniosły do nieba
mieszkanie Ducha Świętego. (...) Przeżywszy w swym ciele życie niepokalane, zostałaś
dzisiaj owinięta przez Apostołów, a przez wolę Bożą uniesiona do królestwa swojego Syna".
W liturgii abisyńskiej, czyli etiopskiej, w tę uroczystość Kościół śpiewa: "W tym dniu wzięte
jest do nieba ciało Najświętszej Maryi Panny, Matki Bożej, naszej Pani".
15 sierpnia obchodzą pamiątkę tej tajemnicy również Chaldejczycy, Syryjczycy i maronici.
Kalendarz koptyjski pod dniem 21 sierpnia opiewa Wniebowzięcie ciała Matki Bożej do
nieba.
Kult Maryi Wniebowziętej był w Kościele bardzo żywy i zdecydowanie wyróżniał
się wśród wielu innych. Wystawiono tysiące świątyń pod wezwaniem Matki Bożej
Wniebowziętej. W ciągu wieków powstało 8 zakonów pod tym wezwaniem: 1 męski
(asumpcjoniści - Augustianie od Wniebowzięcia) i 7 żeńskich. W ikonografii scena
Wniebowzięcia Maryi należy do bardzo często przedstawianych.
Pod opiekę Maryi Wniebowziętej oddał Węgry król św. Stefan, a Francję - król
Ludwik XIII (powtórzył to także Ludwik XV).
W polskiej tradycji dzisiejsze święto zwane jest również świętem Matki Bożej
Zielnej. Na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli
kwiaty, poświęca się kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu
za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Są one
również symbolem duchowej dojrzałości Maryi i bogactwa łask, jakimi Bóg od wieków
obdarzył Matkę swojego Syna i naszą. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi
i ziarno, które zebrali z pól.

Ogłoszenia duszpasterskie
na 19. Niedzielę Zwykłą
13 sierpnia 2017
1. Jutro wspomnienie św. Maksymiliana Marii Kolbego, kapłana
i męczennika. We wtorek Uroczystość Wniebowzięcia NMP. W tym dniu Msze św.
w naszym kościele jak w każdą niedzielę w okresie wakacyjnym, czyli o 7.30, 9.00, 10.30,
12.00, 18.30 i 20.00. Pobłogosławienie ziół i kwiatów podczas każdej Mszy św. W czwartek
święto św. Jacka, kapłana, patrona Archidiecezji Krakowskiej.
2. W środę Msza św. z Nowenną do Matki Bożej Miłosierdzia o godz. 18.30.
3. W środę jak zwykle róże różańcowe odmawiają różaniec o godzinie 17.45.
W czwartek całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczynamy Jutrznią
po Mszy św. o godz. 7.00 a kończymy nabożeństwem do Najdroższej Krwi Chrystusa o
godz. 18.00. W piątek po wieczornej Mszy w. Koronka do Bożego Miłosierdzia.
4. O krakowskich propozycjach wakacyjnych na koncert, spacer, rejs, czy układanie
bukietów zielnych przeczytamy na stronie internetowej parafii i w gablotach parafialnych.
Zapraszamy.

PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH W WAKACJE:
Niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30, 20.00
Dni powszednie: 7.00 i 18.30.
SPOWIEDŹ: W dni powszednie 30 minut przed Mszą św.
KANCELARIA PARAFIALNA:
Poniedziałek: 17.00 – 18.00
Czwartek: 16.00 – 17.30.

