INTENCJE MSZALNE od 17 czerwca do 23 czerwca 2019
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Poniedziałek, 17 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. BRATA ALBERTA, ADAMA
CHMIELOWSKIEGO, ZAKONNIKA
7.00
1) ++ Jolanta Kowalska, Edward Kępiński; 2) + Stanisław Szopa w 2. rocz. śm. – int. od Żony z
Dziećmi
7.30
++ Jan, Zofia, Franciszek
18.30 1) Dziękczynna za rok działalności integrującej wspólnotę z prośbą o Boże błogosławieństwo dla
Bożych Młynarzy; 2) + Mieczysława Kierzek

Wtorek, 18 czerwca
7.00
7.30
18.30

O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Janiny Hahn
+ Benjamin Miziura
W intencji Panu Bogu wiadomej

Środa, 19 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. ROMUALDA, OPATA
7.00
+ Stanisława Miziura
7.30
+ Ewa Tarkowska – int. od absolwentów klasy analitycznej, rocznik 2014-2018
10.00
Dziękczynna za pracę w kończącym się roku szkolnym z prośbą o udane i bezpieczne wakacje
dla społeczności szkół z naszej parafii
18.30
++ Jadwiga i Wawrzyniec Kowalik i zmarli z rodziny Dziudźków

Czwartek, 20 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI
CHRYSTUSA (BOŻE CIAŁO)
7.30
O bł. Boże dla Barbary w 50. rocz. urodzin
9.00
++ Józefa i Roman Radoniowie
10.30
+ Zofia Cichoń – int. od rodzin Tomkiewiczów i Dubielów z Jasła
12.00
+ Stanisław Zamojski w 1. rocz. śm.
16.00
1) Za Parafian; 2) O bł. Boże w rocz. ślubu Ewy i Grzegorza i potrzebne łaski dla Konrada na
dalsze lata życia; 3) ++ Wanda Wojda w 10. rocz. śm., Maria i Aleksander Maslan; 4) + Stefan Krawczyk; 5) O zdrowie dla Pawła.

Piątek, 21 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKONNIKA
7.00
7.30
18.30

1) ; + Maria Gawron 2) + Stanisława Miziura; 3) ++ Alicja, Józef i Bogusław
+ Jan Strojny
++ Władysław, Balbina, Renata, Maria

Sobota, 22 czerwca
7.00
1) + Jan Przybyłko w 15. rocz. śm.; 2) + Zofia Cichoń – int. od rodziny Lechowskich
7.30
1) + Aleksander Krukowski – int. od Grupy Pielgrzymkowej; 2) + Maciej Jakubek – int. od
przyjaciół babci Stefani
18.30
++ Jan i Jerzy Stachniak

XII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 23 czerwca
7.30
++ Janina, Jan i Elżbieta
9.00
Rezerwacja
10.30
++ Paweł i Kazimierz Iwulscy
12.00
Dziękczynna za powołanie i posługę kapłańską ks. prałata Jana Franczaka, z prośbą o zdrowie,
potrzebne łaski, Dary Ducha Św. oraz opiekę MB i Świętych Patronów z okazji 55. rocz. święceń kapłańskich i imienin – int. od Parafian
13.15
++ Janina Drozd z okazji imienin, Leszek Drozd – int. od sąsiadów z osiedla Widok
17.00
+ Wanda w dniu imienin, + Tadeusz w dniu ojca
18.30
++ Władysław, Genowefa i Józef
20.00
Za Parafian

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIETSZEJ TRÓJCY /J 16,12-15/
Jezus powiedział swoim uczniom:
«Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie
możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i
oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego
weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi».
REFLEKSJA
Tajemnica Boga w Trójcy Jedynego przewyższa możliwości naszego
pojmowania. Lecz ta tajemnica nie przeraża nas, nie zaciemnia w nas obrazu
Boga. Jest gwarancją prawdziwości Pana Boga. W wielu religiach występuje
pojęcie Boga, ale pojęcie Boga w Trójcy Jedynego nie może być wymysłem
ludzkim. Dlatego jestem z tego dumny, że wierzę w Boga Prawdziwego!
Człowiek będący pod wpływem Ducha Świętego poznaje istotę życia
Bożego i tajemnicę Trójcy Świętej oraz podąża w kierunku „pełni prawdy”.
Niezależnie od czasu i okoliczności będzie umiał również szukać w historii, w
wydarzeniach, w rzeczach i osobach zbawczych planów miłującego Boga. A
widząc Jego moc i miłość w historii swojego życia, będzie aktywnie angażował
się na rzecz rozszerzania królestwa Bożego na ziemi.

JAK DOSZŁO DO USTANOWIENIA BOŻEGO CIAŁA?
W dzisiejszej Belgii, w Mont-Cornillion niedaleko Liege (ówczesne Leodium), młoda zakonnica augustiańska Julianna otrzymała w latach 1209-11 objawienia, podczas których Jezus prosił
o ustanowienie święta Bożego Ciała. Zwierzyła się z nich swemu spowiednikowi. Ten jednak zareagował stwierdzeniem: – Po co nowe święto? Ustanowienie Najświętszego Sakramentu obchodzi się
uroczyście w Wielki Czwartek, a Eucharystia czczona jest codziennie w odprawianych Mszach Świętych.
Po dwudziestu latach, kiedy Julianna została przełożoną klasztoru, ponownie przekazała tę
prośbę archidiakonowi katedry w Liege – Jakubowi. Za jego namową miejscowy biskup Robert w
roku 1246 ustanowił święto Bożego Ciała dla swej diecezji. Dekret biskupa wywołał zastrzeżenia
miejscowego duchowieństwa, gdyż wielu nie podobała się ta nowa pobożność. Dlatego jego następca uroczystość zniósł. Archidiakon Jakub odwołał się jednak do przebywającego wówczas na tych
terenach legata papieskiego, dominikanina Hugona z Saint-Cher. Ten nie tylko pochwalił pomysł,
ale polecił (1253) wprowadzenie święta w diecezjach podległych jego jurysdykcji.
Opatrzność sprawiła, że archidiakon Jakub z Liege został w roku 1261 wybrany papieżem.
Jako Urban IV rządził Kościołem zaledwie 3 lata, ale pod koniec pontyfikatu, 11 sierpnia 1264 r.,
bullą „Transiturus” polecił obchodzić święto Bożego Ciała w całym Kościele. Do podjęcia tej decyzji przyczyniła się wieść o cudzie, jaki zdarzył się w roku 1262 w miejscowości Bolsena, położonej
100 km na północ od Rzymu, w sanktuarium św. Krystyny, kiedy przez nieostrożność kapłana kilkanaście konsekrowanych kropli wylało się na korporał i zamieniło w krew, która pozostawiła na
nim ślady. W 1264 r. przeniesiono skrwawiony korporał w uroczystej procesji z sanktuarium w
Bolsenie do kaplicy w katedrze w odległym o 20 km mieście Orvieto (w tym okresie rezydował tam
przez kilka lat papież). Korporał można dziś oglądać w relikwiarzu w kaplicy katedry w Orvieto. W
uroczystość Bożego Ciała ulicami tego miasteczka przechodzi procesja, w której bierze udział kilkuset mieszkańców w strojach z XIII wieku, co stanowi również niezwykłą atrakcję turystyczną.
Św. Tomasz z Akwinu napisał na tę okoliczność piękne teksty: tzw. oficja mszalne i brewiarzowe. Stanowią one wspaniały pomnik – zarówno teologiczny, jak i poetycki – kultu eucharystycznego, jak ożywiał ludzi tamtej epoki. Opowiadano, że papież Urban IV polecił ułożenie tych
oficjów jednocześnie dominikaninowi Tomaszowi z Akwinu oraz uczonemu franciszkaninowi Bonawenturze, aby mógł wybrać najpiękniejsze z nich. Kiedy w obliczu papieskiego dworu jako
pierwszy zaczął czytać swój tekst św. Tomasz, Bonawentura słuchał zachwycony i w miarę czytania
ukradkiem darł swój rękopis na drobne kawałki. Gdy papież poprosił go o zaprezentowanie jego
tekstu, wskazał na podarte szczątki i oświadczył, że nie czuje się na siłach współzawodniczyć z
Tomaszem.
Śmierć Urbana IV (+1264) przeszkodziła ogłoszeniu papieskiego dekretu. Wieść jednak o
tej decyzji rozeszła się po Europie i tak np. już w latach 1270-79 urządzano okazałe procesje w
Kolonii. Wprowadzały je i inne miasta. Nowa forma eucharystycznej pobożności zyskiwała coraz
liczniejszych zwolenników. Dopiero jednak papież Jan XXII, 50 lat później, w r. 1317, ogłasza bullę
Urbana IV. Święto Bożego Ciała przyjmuje się szybko w całym Kościele. Na ulice miast Italii,
Francji, Anglii, Hiszpanii, Niemiec, Polski wychodzą eucharystyczne procesje. Wkrótce w uroczystość Bożego Ciała mają one miejsce we wszystkich parafiach. Biorą w nich udział władze miejskie,
wojsko, cechy rzemieślnicze, liczne bractwa ozdabia się domy, a ulice, po których ma przechodzić
procesja, dekoruje się dywanami z kwiatów. Tworzenie się tej nowej formy eucharystycznego kultu
należy widzieć w kontekście zagrożeń nękających ówczesnych ludzi: epidemii i wojen. Procesje
eucharystyczne wyrugują z czasem tak popularne przedtem procesje biczowników, które miały
odwracać nieszczęścia.
W Polsce pierwsza z procesji Bożego Ciała przeszła ulicami Krakowa w r. 1320 i prawdopodobnie w tym samym roku lub niedługo potem podobne procesje urządzono w Gnieźnie, Poznaniu, Wrocławiu, Płocku. Ceremoniał katedry płockiej, pochodzący z XIV w., podaje pierwszy opis
takiej procesji w Polsce. W Rzymie przygotowano procesję Bożego Ciała po raz pierwszy w 1350 r.
Od 1305 r. do 1377 r. papieże rezydują nie w Rzymie, lecz we Francji, w Awinionie. Rzym popada

w ruinę, papiestwo przeżywa kryzys tzw. niewoli awiniońskiej. Jedynym znakiem jedności Kościoła
w tych czasach zamętu, sporów i podziałów jest Eucharystia. W 1381 r. Bonifacy IX poleca wprowadzić święto Bożego Ciała wraz z procesją tam, gdzie nie było ono jeszcze obchodzone.
Wychodząc na ulice z procesją, której centrum jest Najświętszy Sakrament, nie tylko pragniemy złożyć hołd Chrystusowi i ponowić oświadczenie naszej wierności Przymierzu, którego ten
Sakrament jest przypomnieniem i aktualizacją, lecz pragniemy także wprowadzać Zmartwychwstałego w świat, który tak bardzo potrzebuje Jego oczyszczających, uzdrawiających mocy.

OGŁOSZENIA DUSZPATERSKIE
NA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
1. Jutro wspomnienie św. brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. W piątek wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika.
2. 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 plenerowych ołtarzy eucharystycznych przy ul.
Armii Krajowej przed cokołem byłego pomnika marszałka Koniewa, na rogu ul. Justowskiej i Machaya, przy ul. Armii Krajowej na wysokości bloku 85. i na stopniach przed wejściem do kościoła.
Ołtarze przygotowują odpowiednio Akcja Katolicka i Odnowa w Duchu Świętym Manus Domini,
mieszkańcy domów jednorodzinnych, młodzież oazowa i pracownicy parafialni. Pomiędzy drugim i
trzecim ołtarzem odśpiewamy Litanię do NSPJ.
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 i mężczyzn z
Manus Domini do niesienia baldachimu. Wszystkich wiernych zapraszamy do udziału w procesji
eucharystycznej w uroczystość i w oktawie po wieczornej Mszy św. Chorym polecamy transmisję
Mszy św. i procesji o godzinie 16.00 w Boże Ciało. Uczestniczący otrzymają ulotki z zestawem
pieśni na procesję. W ten dzień kancelaria parafialna i Jadłodajnia św. Jana Kantego nieczynne.
3. W środę o godzinie 10.00 odprawimy Mszę św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla społeczności Szkoły Podstawowej nr 153 i ZSO nr 8. Zapraszamy wszystkich do
dziękczynienia za kolejny rok pracy i prośby o udane bezpieczne wakacje. Okazja do spowiedzi dla
kończących rok szkolny w poniedziałek i we wtorek od godziny 18.00.
4. Składamy kondolencje z powodu śmierci brata ks. prałatowi Janowi Franczakowi. Msza
św. z pogrzebem za śp. Jozefa Franczaka zostanie odprawiona w piątek, 21 czerwca o godzinie
11.40 na cmentarzu w Batowicach w kaplicy przy ulicy Powstańców. Również w piątek 55. rocznica święceń kapłańskich ks. prałata Jana Franczaka. W przyszły poniedziałek Jego Imieniny. W
najbliższą niedzielę o 12.00 wierni zamówili Mszę św. w intencji Jubilata i Solenizanta. Zapraszamy
do wspólnej modlitwy.
5. Od poniedziałku, 24 czerwca Msze św. w dni powszednie wakacji o 7.00 i 18.30. Od
niedzieli 30 czerwca nie odprawiamy w wakacje Mszy św. o 13.15 i o 17.00. Pełny zestaw informacji o posłudze wakacyjnej w parafii opublikuje my w najbliższą niedzielę.
6. Gratulujemy Maćkowi Zwaryczowi i Kubie Rudnikowi, lektorom naszej parafii błogosławieństwa do posługi ceremoniarza. Dziękujemy pp. Stanisławowi Gilowi i Stanisławowi Sroce za
zaprojektowanie i przygotowanie nieodpłatnie lekkiej konstrukcji usztywniającej nowy baldachim.
To kolejna realizacja zadania zaplanowanego po pierwszym spotkaniu rady duszpasterskiej. Dziękujemy za ciągłą dbałość o koszenie trawników i podlewanie zieleni p. Edwardowi Śliwińskiemu i
jego współpracownikowi Krzyśkowi, dziękujemy za stałą pielęgnację kwiatów w placu kościelnym
p. Zofii Turoń.
Cieszymy sie udziałem w parafialnym wyjeździe integracyjnym w Tatry 20% młodych i
dzieci, jak również pełnym obłożeniem miejsc w autokarze. Do zobaczenia, da Bóg na kolejnym
wiosennym wyjeździe.

