INTENCJE MSZALNE od 8 czerwca do 14 czerwca 2020
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Poniedziałek, 8 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI, KRÓLA POLSKI
7.00 1) W intencji Panu Bogu wiadomej; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od koleżeństwa syna
Szymona z kl. VIII C;
3) + Michał Kisała
7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę MB, i św. Jadwigi, królowej dla
Członkiń z V. Róży, a dla ++ Zmarłych o radość wieczną.
18.30
++ Stanisława (ona), Irena i Tadeusz
Wtorek, 9 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. EFREMA, DIAKONA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7.00
+ Julian Gondek – int. od VII. komisariatu Policji
7.30
+ Janusz Kapałka
18.30
+ Helena Trzcińska-Tacik – int. od rodziny Wiśniowskich
Środa, 10 czerwca
7.00
+ Janusz Kapałka
7.30 1) + Maria Majka – int. od Sąsiadów; 2) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od rodziny Kurowskich z
Osieczan
18.30
+ Genowefa Kowalczyk – int. od Marii Koczwary
Czwartek, 11 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA
7.00
1) ++ Stefan Samek w 9. rocz. śm; + Magdalena Sosin w 4. rocz. śm.
9.00
+ Jadwiga w 15. rocz. śm.
10.30
++ Ryszard Kramer w 8. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny
12.00 1) Za Parafian; 2) + Janusz Kapałka; 3) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Przyjaciół z Myśle-nic;
4) + Genowefa Kowalczyk – int. od Marii i Barbary Dukała
16.00
+ Andrzej Bartkiewicz w 41. rocz. śm.; ++ Zm. z rodziny Bartkiewiczów;
18.30
+ Irena Borowicka
Piątek, 12 czerwca – WSPOMNIENIE BŁ. PIOTRA DAŃKOWSKIEGO, PERZBITERA
I MĘCZENNIKA ORAZ TOWARZYSZY
7.00 1) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Uczniów i Wychowawcy z kl. 4 H z Małop. Szk. Gościn-ności
w Myślenicach; 2) + Genowefa Kowalczyk – int. od Stefanii Gazdy; 3) + Zofia Markowska
7.30
+ Andrzej Nowak
18.30
++ Jan Koper, Katarzyna i Stanisław Sułko
Sobota, 13 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY, PREZBITERA I

WSPÓLNOTA
BIULETYN

INFORMACYJNY

PARAFII

ŚW.

JANA

KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
/J 3, 16-18/
Jezus powiedział do Nikodema:
«Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał,
aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił,
ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego,
nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie
uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego».
REFLEKSJA

DOKTORA KOŚCIOŁA
7.00
1) ++ Katarzyna i Antoni; 2) + Antoni i Wiktoria Hahn
7.30
+ Janusz Kapałka
18.30
++ Janina i Franciszek; ++ Janina i Józef
XI. NIEDZIELA ZWYKŁA, 14 czerwca
7.30
++ Marianna, Władysław i Marta
9.00
++ Zofia, Wit, Andrzej Durańscy
10.30
O bł. Boże dla Jerzego, Tadeusza i Krzysztofa
12.00
W intencji Ani i Marka oraz Gosi i Michała oraz ich Rodzin
13.15
Za Parafian
17.00
++ Ewa, Jerzy Radwańscy
18.30
+ Janina Malska w 14. rocz. śm.
20.00
+ Janusz Kapałka

Zło, które widzimy na ekranach smartfonów, tabletów, laptopów i telewizorów, sprawia, że wielu wątpi w to, czy Bóg naprawdę
interesuje się światem. Wiara w to, że nie tylko się interesuje, ale
prawdziwie kocha człowieka, jest dla wielu z nas bardzo trudna. A
jednak Chrystus, w czasach, w których przybijano ludzi do krzyża,
mówi Nikodemowi jasno: Bóg kocha świat. Kocha tak bardzo, że nie
zawahał się posłać Jednorodzonego, swojego Syna, aby za ten świat
dał się zabić.

NAJWIĘKSZE EPIDEMIE W DZIEJACH
POLSKI; DAWNIEJ POJAWIAŁY SIĘ
NAWET CO KILKA LAT, CZ. I
W całej historii ludzkości epidemie i pandemie zasadniczo wpływały na
losy społeczeństw. Niektóre z nich przyczyniły się do głębokiego kryzysu imperiów, inne stanowiły okazję do nadrobienia dystansu cywilizacyjnego dzielącego
społeczeństwa gorzej rozwinięte i te lepiej. Choroby stanowiły również inspirację
dla dzieł kultury. Co najistotniejsze, epidemie były jednak tragedią zwykłych ludzi, których dotykały ich konsekwencje, niewyobrażalne dla pokoleń żyjących w
epoce wysokorozwiniętej medycyny i higieny. Walkę z epidemiami i pokonanie
niektórych z nich można uznać za jeden z najważniejszych, często niedocenianych,
sukcesów w dziejach.
W polskiej historii nie brak było epidemii np. dżumy, cholery, ospy, grypy.
Jedną z nich była wrocławska ospa z 1963 roku – jedna z ostatnich w Europie epidemii ospy prawdziwej. Według przewidywań miała trwać 2 lata i przynieść
śmierć 200 osób. Tymczasem wygasła po 25 dniach od jej wykrycia, zabijając
siedmiu chorych.
Ślady epidemii można znaleźć wszędzie np. w postaci kamiennych kolumn
wotywnych stawianych na placach miast po zakończeniu zarazy. Określenia takie
jak „morowy”, „trędowata” czy „zadżumiony” weszły do potocznego języka.
Niewiele wiadomo o epidemiach z czasów prasłowiańskich. Musiało do
nich jednak dochodzić, skoro ówcześni wierzyli m.in. w demona Trzybka, który
miał roznosić po świecie zarazy i morowe powietrze. W średniowieczu uważano,
że za epidemie odpowiada gniew Boży, wpływ planet lub zwiastujące nieszczęścia
komety. Rzeczywistymi przyczynami epidemii były tymczasem fatalne warunki
sanitarne w miastach, skupienie wielu ludzi na małej powierzchni, migracje i szlaki handlowe oraz tradycja pochówku zmarłych na małych przykościelnych cmentarzach w obrębie murów. Rozkopując groby na nowe pochówki uwalniano w ten
sposób bakterie.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY

1. Dziś, z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja
Najświętszego Sakramentu. Ks. Jarosław przeżywa 17. rocznicę święceń kapłańskich.
Polecamy Go modlitwie wiernych.
2. Jutro wspomnienie św. Jadwigi Królowej. patronki UPJP 2 i scholi
liturgicznych. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Boże Ciało.
Msze święte w naszym kościele o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 i o 18.30. Nie
odprawiamy w Boże Ciało Mszy św. o 13.15 i o 20.00.

Natomiast po Mszach świętych o 7.30, o 12.00 i o 16.00 przejdziemy z procesją po placu
kościelnym symbolicznie błogosławiąc parafii Najświętszym Sakramentem. Podczas
procesji południowej odczytamy przy czterech stacjach fragmenty ewangelii. Podczas
procesji popołudniowej odśpiewamy Litanię do NSPJ. Uczestniczących we Mszach
świętych i w procesjach prosimy o zasłanianie ust i nosa, oraz o zachowanie stosownego
odstępu pomiędzy sobą. Ofiarodawców Mszy św. o godzinie 12.00 i 16.00 prosimy o
zwrócenie uwagi na zmianę przyporządkowania intencji.
Chorym i zaniepokojonym o własne zdrowie polecamy transmisję Mszy św. i
procesji o godzinie 12.00. W ten dzień kancelaria parafialna i Jadłodajnia św. Jana
Kantego nieczynne.
W piątek wspomnienie bł. Piotra Dańkowskiego, praezbitera i męczennika oraz
Towarzyszy męczeństwa, w sobotę wspomnimy św. Antoniego z Padwy, prezbitera i
doktora Kościoła.
3. Arcybiskup Metropolita Krakowski zaprasza na centralną procesję Bożego
Ciała w Krakowie, która rozpocznie się w czwartek o o godzinie 9.00 Mszą św. przy
ołtarzu polowym na dziedzińcu przed Katedrą Wawelską.
4. W ramach duchowego przygotowania do przyjęcia bierzmowania zachęcamy
kandydatów z klas 8. SP do udziału we Mszy św. o godz. 16.00 i w procesji w
Uroczystość Bożego Ciała. Spowiedź kandydatów do Bierzmowania i ich rodzin w
najbliższy piątek o godz. 17.00. Po niej Msza św i próba liturgiczna. Druga próba
odbędzie się w sobotę o godz. 10.15. Mszę św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
odprawi w naszym kościele ks. bp Damian Muskus w najbliższą sobotę o godzinie 11.00
5. Nabożeństwa czerwcowe codziennie z wyjątkiem czwartku o godzinie 18.00.
Od piątku, czyli w oktawie Bożego Ciała połączone z procesją wokół kościoła.
6. Wierni kilkakrotnie prosili nas o uporządkowanie przyjmowania Komunii św.
podczas Mszy św. Chętnie to czynimy. Jeśli w czasie konkretnej liturgii komunię św.
rozdaje wielu szafarzy, celebrans określa który szafarz posłuży się określonym sposobem
rozdawania. Jeśli celebruje i rozdaje komunię św. jeden ksiądz, uczyni to najpierw
przyjmującym komunię św. na rękę, którzy podejdą procesyjnie, potem przyjmującym do
ust, którzy uklękną przy stopniu komunijnym.
Prosimy o uwagę i dostosowanie się do prostej instrukcji pozwalającej
komunikować każdemu uczestnikowi liturgii bezpiecznie i komfortowo.
7. Zapraszamy na spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek o godz. 20.00 w
Bibliotece Parafialnej z zachowaniem rygorów sanitarnych. Gromadzący się podejmują
refleksję nad 2. rozdziałem Dz.
8. Wydział Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej informuje o
wznowieniu katechez dla narzeczonych w naszej parafii i o wznowieniu działalności
poradni życia rodzinnego. Czerwcowe edycje katechez dla narzeczonych rozpoczną się w
soboty 13 i 27 czerwca. Pierwszy dyżur poradni po wznowieniu działalności w środę, 24
czerwca.
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Józefa Płazińskiego, długoletniego
pracownika kancelarii parafialnej, odznaczonego Srebrnym Medalem Zasłużonego dla
Archidiecezji Krakowskiej św. Jana Pawła II. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

