INTENCJE MSZALNE od 25 maja do 31 maja 2020
Poniedziałek, 25 maja – WSPOMNIENIE ŚŚ. BEDY CZCIGODNEGO, PREZBI-
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TERA I DOKTORA KOŚCIOŁA; GRZEGORZA VII, PAPIEŻA; MARII MAGDALENY DE PAZZI, DZIEWICY
7.00
1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od
Marii i Antoniego; 3) + Genowefa Kowalczyk – int. od Róży VI.
7.30
O bł. Boże i zdrowie dla mamy Marii Dukały
18.30 + Ewa Cholewa w dniu Matki
Wtorek, 26 maja – WSPOMNIENIE ŚW. FILIPA NEREUSZA, PREZBITERA
7.00
+ Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska
7.30
++ Zofia, Jadwiga, Barbara
18.30 + Genowefa Kowalczyk – int. od córki Barbary
Środa, 27 maja – WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA Z CANTERBURY, BISKUPA
7.00
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże w posłudze kapłańskiej dla o. dra Pawła Sroki w 20. rocz.
święceń
7.30
1) + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od
kuzynki Violetty Woźniak z rodziną
18.30 ++ Anna i Marian Leszko, + Ryszard Bąk

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA VII. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO
/Mt 28, 16-20/

Piątek, 29 maja – WSPOMNIENIE ŚW. URSZULI LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY
7.00
1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże w posłudze kapłańskiej dla ks. Bogusława Sroki w 27.
rocz. święceń; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od kuzyna Sławomira z rodziną; 3) O wyzwolenie
z nałogu Pawła oraz o wiarę i potrzebne łaski dla Niego i Rodziny
7.30
++ Eugeniusz i Helena
18.30 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska

Jedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak
wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami:
«Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia
świata».

Sobota, 30 maja – WSPOMNIENIE ŚŚ. JANA SARKANDRA, PREZBITERA I

REFLEKSJA

Czwartek, 28 maja – 39. ROCZNICA ŚMIERCI SŁUGI BOŻEGO KARD. STEFANA
7.00
7.30
18.30

WYSZYŃSKIEGO, PRYMASA TYSIĄCLECIA
1) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza; 2) + Augustyn Dudek
+ Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska
++ Maria, Alfreda, Marian i Tadeusz

MĘCZENNIKA; ZDZISŁAWY
7.00
1) ++ Marianna i Jan Kępińscy; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od rodziny Ciepłakow
7.30
1) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza; 2) W pewnej intencji
18.30 + Ireneusz Myszor – Msza Św. Gregoriańska – ZAKOŃCZENIE
NIEDZIELA ZEŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO (UROCZYSTOŚĆ), 31 maja
7.30
+ Aniela Rogala
9.00
O bł. Boże i opiekę MB dla Konstantego i Wawrzyńca
10.30 Helena Świerczek
12.00 ++ Jerzy Błoniarczyk; ++ Władysława, Aleksander Jędras
13.15 Za Parafian
17.00 + Józef, Ireneusz Wachulec
18.30 ++ Anna i Józef Machnik i ++ Zm. z rodziny
20.00 + Helena Ambrozik w 1. rocz. śm.

Bywają dni, że czujemy się bardzo samotni. Zwłaszcza gdy odrzucą nas najbliżsi, ci, na których liczyliśmy. Obiecali trwać, bez
względu na panujące warunki, a zostawili w połowie drogi. Obiecali
być na zawsze, ale zawsze trwało zaledwie jakiś czas. Rany, które zadano naszemu sercu, goją się latami i wykuwają w pamięci niezatarte
znamię. Często, w takich chwilach, ludzie pytają: Gdzie jest Bóg?
Dziś Chrystus odpowiada, że jest z nami zawsze, aż do skończenia
świata, i że panuje nad wszystkim, bo jest władcą nieba i ziemi.

GENEZA PROCESJI Z WAWELU NA
SKAŁKĘ KU CZCI ŚW. STANISŁAWA ZE
SZCZEPANOWA, BISKUPA I MĘCZĘNNIKA,
GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI I
ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ, CZ. III

W 1989 r., w procesjach Stanisławowskich biorą udział przedstawiciele władz państwowych oraz administracji terytorialnej i władz miejskich.
W 2000 r., procesja i uroczysta suma na Skałce, wpisała się w uroczystości
Wielkiego Jubileuszu Chrześcijaństwa oraz była świętowaniem 1000-lecia
archidiecezji krakowskiej. W 2003 r., uroczystościom na Skałce przewodniczył legat papieski kard. Joseph Ratzinger, późniejszy papież Benedykt
XVI, inaugurując obchody 750-lecia kanonizacji św. Stanisława, BM.
Przez wieki ustaliło się wiele pięknych zwyczajów związanych z majową procesją ku czci Patrona Polski. Daje się zauważyć liczny udział
przedstawicieli episkopatu, duchowieństwa diecezjalnego i przedstawicieli
zakonów, obecność senatu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, organizacji cechowych i charytatywnych i innych znaczących gości. W procesji
niesione są relikwie św. Stanisława oraz innych świętych i błogosławionych
archidiecezji krakowskiej, m.in. św. Faustyny, św. Brata Alberta, św. Królowej Jadwigi, św. Rafała Kalinowskiego. Dominikanie tradycyjnie niosą
relikwie św. Jacka., bernardyni – bł. Szymona z Lipnicy, proboszcz parafii
św. Floriana – relikwie tego świętego. Z Pratulina (Podlasie) przywożone są
relikwie błogosławionych Męczenników Podlaskich oraz innych polskich
świętych i błogosławionych.
Wielowiekowa tradycja procesji ku czci św. Stanisława, która rokrocznie w maju podąża z królewskiego Wawelu na Skałkę, wymaga – ze
względu na swój niezwykły przekaz duchowy i historyczny – godnej oprawy. Eucharystia, która jest źródłem i siłą Kościoła, jest jednocześnie kulminacyjnym momentem uroczystości stanisławowskich.
Ołtarz Trzech Tysiącleci wyznaczają dwa kierunki: ściana budynku
klasztornego oraz średniowieczny mur, zbudowany za czasów króla Kazimierza Wielkiego (1310-1370). Te wektory wyznaczają dwie osie kolumnady filarów. Ołtarz zajmuje powierzchnię około 1000 m2. Posadzkę i dojścia do niego wykonano z najbardziej związanego ze Skałką materiału –
wapienia. Zadaszenie ołtarza wykonane jest z białej wodoodpornej tkaniny,
a w najwyższym punkcie osiąga wysokość 12 m. Jego konstrukcja umożliwia łatwy demontaż.
CDN. w przyszłym tygodniu

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWSTĄPIENIA PAŃSKIEGO

1. Wraz z przewodniczącym KEP, arcybiskupem Stanisławem Gądeckim zachęcamy wszystkich
wiernych, aby korzystali coraz odważniej z parafialnej posługi duszpasterskiej. Tych, którzy jeszcze
tego nie uczynili zachęcamy aby przystępowali do sakramentu spowiedzi i Komunii świętej jeszcze
w czasie wielkanocnym, który w naszej diecezji trwa do 7 czerwca br. Zachęcamy do uczestnictwa
w Mszy Świętej, nie tylko w niedzielę, ale i w dni powszednie, przy zachowaniu należytych środków bezpieczeństwa sanitarnego (w naszym kościele 120 osób w czasie zgromadzenia liturgicznego).
2. We wtorek wspomnimy św. Filipa Nereusza, prezbitera, w piątek św. Urszulę Ledóchowską,
dziewicę. W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Codzienna modlitwa przed
tą uroczystością od jutra podczas nabożeństwa majowego, a w sobotę po Mszy św. wieczornej
uwielbienie wigilijne do godziny 21.00 animowane przez Odnowę w Duchu Świętym Manus Domini.
3. Dziękujemy za udział w spotkaniach ubiegłego tygodnia rodzicom dzieci pierwszokomunijnych i
kandydatów do bierzmowania. Wiemy już, że w oparciu o decyzję obecnych na spotkaniach rodziców, jeśli Bóg pozwoli, pierwszą spowiedź i komunię świętą zorganizujemy w dwóch turach,
czerwcowej, (spowiedź w sobotę 20-tego i komunia św. w niedzielę, 21 czerwca o godzinie 10.30) i
wrześniowej (spowiedź w sobotę 12-tego i komunia św. w niedzielę, 13 września również o godzinie 10.30) Poinformowaliśmy również ks. bpa Damiana Muskusa o potwierdzeniu przez rodziców
kandydatów do bierzmowania terminu 13 czerwca o godzinie 11.00. Katecheci będą się kontaktować w sprawie szczegółów przygotowania uroczystości z rodzicami dzieci i młodzieży przez Librusa, a w wakacje za pośrednictwem danych teleadresowych rodzin. Jesteśmy też dostępni na bieżąco
do dyspozycji rodziców z zakrystii i w kancelarii parafialnej podczas jej urzędowania. Zapraszamy
do kontaktu zwłaszcza nieobecnych na spotkaniach rodziców. Wszystkich wiernych informujemy,
że Msza św. o godzinie 10.30 w niedzielę 21 czerwca zostanie odprawiona wyłącznie dla rodzin
dzieci pierwszokomunijnych.
4. Chrztu św. udzielimy 7 czerwca, w pierwszą niedzielę miesiąca wyjątkowo podczas Mszy św. o
godzinie 12.00. Zmiana terminu została podyktowana potrzebą transmitowania uroczystości dla
gości zagranicznych, którzy nie dojadą osobiście na uroczystość ze względu na zamknięte granice.
5. Jutro ks. Kacper Nawrot ucieszy sie siódmą rocznicą swych święceń kapłańskich, w najbliższą
niedzielę ks. Wojciech Matyga będzie świętował szóstą rocznicę święceń. Polecamy naszych kapłanów serdecznej modlitwie wiernych.
6. Po ozonowaniu sali, w której magazynujemy odzież dla potrzebujących w najbliższy czwartek,
28. maja planujemy pierwszy dyżur w piwniczce Zespołu Charytatywnego po zawieszeniu jego
działalności na czas pandemii. Dyżur ten poświęcimy jedynie na przyjmowanie odzieży przeznaczonej do rozdania potrzebującym. W piątek, 29 maja poddamy ozonowaniu zgromadzoną odzież.
Jeśli Bóg pozwoli pierwszy pełny dyżur poświęcony na przyjęcie i wydawanie ozonowanej odzieży
odbędzie się w czwartek 4 czerwca br.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: w kościele parafialnym św. Faustyny w Naprawie i na
cmentarzu w tej miejscowości śp. ks. kanonika Jana Fryźlewicza, wikariusza w naszej parafii w l.
1984-1989, oraz śp. Andrzeja Borowickiego, długoletniego pracownika parafii i śp. p. prof. Jolę
Paschmę. Wieczny odpoczynek racz Imj dać Panie...

