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INTENCJE MSZALNE od 2 do 9 września 2020

Poniedziałek , 3.08.2020

WSPÓLNOTA

7.00 1. o bł. Boże dla Moniki i Grzegorza
2. o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla mamy Małgorzaty
18.30 + Artur Śliwa w rocznicę śmierci
Wtorek, 4.08.2020
7.00 Dziękczynna w rocznicę urodzin Lucyny z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
18.30 o Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Natalii w 3.
rocznicę urodzin
Środa, 5.08.2020
7.00 + Genowefa Kowalczyk od przyjaciółek córki
18.30 w intencji Radia Maryja
Czwartek, 6.08.2020, Święto Przemienienia Pańskiego
7.00 1. + Andrzej Dzięgielewski w 7. rocznicę śmierci
2. Leszek Lowas w 5. r. śmierci
18.30 ++ Bronisław Bieda w 7. rocznicę śmierci i Jego rodzice
Piątek, 7.08.2020
7.00 1. ++ zmarli wypominani w wypominkach rocznych
2. + Małgorzata Kowalska - Wójcik, ++ siostry z rodziny Szklarskich
18.30 wynagradzająca NSPJ od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 8.08.2020
7.00 1. + Zygmunt Adler
2. + Józef Dzieża
18.30 + Genowefa Grudzień
19. Niedziela Zwykła, 9.08.2020
7.30 + Genowefa Kowalczyk od Józefy Suberlak
9.00 + Teresa Kralka
10.30 ++ Wawrzyniec, Maria i ks. Józef Gruca
12.00 ++ Janina i Paweł Pindór
18.30 + Leonia w 25. rocznicę śmierci
20.00 Za Parafian
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EWANGELIA NA 18. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Mt 14, 13-21/

Gdy Jezus usłyszał o śmierci Jana Chrzciciela, oddalił się stamtąd łodzią
na pustkowie, osobno. Lecz tłumy zwiedziały się o tym i z miast poszły za Nim
pieszo. Gdy wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi i uzdrowił ich
chorych.
A gdy nastał wieczór, przystąpili do Niego uczniowie i rzekli: «Miejsce to
jest pustkowiem i pora już późna. Każ więc rozejść się tłumom: niech idą do wsi i
zakupią sobie żywności». Lecz Jezus im odpowiedział: «Nie potrzebują
odchodzić; wy dajcie im jeść!» Odpowiedzieli Mu: «Nie mamy tu nic prócz pięciu
chlebów i dwóch ryb». On rzekł: «Przynieście Mi je tutaj». Kazał tłumom usiąść na
trawie, następnie wziąwszy pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo, odmówił
błogosławieństwo i połamawszy chleby, dał je uczniom, uczniowie zaś tłumom.
Jedli wszyscy do syta, a z tego, co pozostało, zebrano dwanaście pełnych
koszy ułomków. Tych zaś, którzy jedli, było około pięciu tysięcy mężczyzn, nie
licząc kobiet i dzieci.
REFLEKSJA
Mądrze prowadzące Słowo dziś otrzymujemy. Jak zawsze.
Tym razem jednak Słowo wymaga od nas uchwycenia sensu przy czytaniu
perykopy wspak.
Ułomki, okruchy zwracają naszą uwagę na cud, czyli znak cicho,
niepostrzeżenie przechodzącej obok nas świętości. Przydaje się nam takie wyostrzenie
uwagi, bo zwykliśmy bagatelizować tą cichą świętość, nudzić się nią lub niecierpliwić.
W efekcie sądzimy, że świętość nas już nie odwiedza. Zapomniała gdzie mieszkamy.
Święty jednak nie zapomniał o nas, przyszedł, niepostrzeżenie dokonał cudu i
odszedł. Okruchy pozostały. Brakuje nam go, bo komuś z nas pomógł, z kimś pobył,
kogoś spionizował, naprostował, za kogoś się pomodlił. Naprawdę, nam się to nie
śniło.
Wreszcie przyjmując Słowo Boga dowiadujemy się, że i dla Jezusa śmierć
kuzyna, skądinąd wielkiego proroka była bolesnym przeżyciem. Że i Bóg karmi się
pozornymi ułomkami wzruszenia, wspomnień, wdzięczności nie na pokaz.

4474, CZYLI WAKACJE GÓRSKIE Z PASJĄ, cz. 1
Co się wydarzy, gdy dwóch księży z górską pasją połączy siły? Na pewno
będzie wysoko i wymagająco.
Z kolegą ks. Maciejem Medesem, pracującym
w Libiążu, wybraliśmy się w lipcu br. we włoskie
Alpy. Postanowiliśmy wybrać się do doliny Aosty
położonej w północnozachodniej części Włoch.
Dłuższe przebywanie na wysokości 4000 m.n.p.m. musi być poprzedzone
procesem aklimatyzacyjnym, czyli dostosowaniem się organizmu do niskiej
zawartości tlenu w
powietrzu ( około 50% mniej niż w dolinach) i niskiego ciśnienia atmosferycznego
(około 600 hPa na wys. 4000 m.). Proces aklimatyzacji polega na wchodzeniu w
wyższe partie gór i schodzenie niżej na nocleg. Trwa to około 3 - 4 dni.
Aklimatyzację robiliśmy w masywie Monte Rosa. Spaliśmy 2 dni w
schronisku Mantova położonym na wysokości 3500 m.n.p.m. W tym czasie udało nam
się wejść na Piramide Vincent 4217 m.n.p.m. oraz na Ludwigshöhe 4341 m.n.p.m.
Trzecią noc spędziliśmy w biwaku Felice Giordano położonym na szczycie
Balmenhorn 4167 m.n.p.m. nad którym postawiono kilkumetrową figurę Pana Jezusa.
Po zaaklimatyzowaniu przyszedł czas na pierwszy z naszych celów - Trawers
Lyskammów. Jest to najpiękniejsza, najbardziej eksponowana i najtrudniejsza śnieżna
grań w Alpach, której długość wynosi około 4 km. Pokonanie samego trawersu zajęło
nam około 4 godz. Przeszliśmy przez dwa szczyty - Lyskamm Orientale 4527
m.n.p.m. oraz Lyskamm Zachodni 4479 m.n.p.m. Trudność polega przede wszystkim
na tym, że idzie się ostrzem grani, a po obydwu stronach znajdują się kilometrowe
przepaści. Tam nie ma miejsca na brak koncentracji i jakikolwiek niewłaściwy ruch.
Po dwóch dniach odpoczynku przyszedł czas na kolejny trudny cel Matterhorn 4474 m.n.p.m. - zwany najpiękniejszą górą świata. Co roku próbuje ją
zdobyć około 3000 osób, niestety nie wszystkim się to udaje. Co roku tylko na tej
górze jest około 80 akcji ratunkowych z udziałem helikoptera, a od 8 do 10 osób
rocznie niestety przepłaca wspinaczkę życiem. My postanowiliśmy wejść od strony
włoskiej tzw. Lwią Granią. Jest to wariant trudniejszy od szwajcarskiego, ale dzięki
temu mniej uczęszczany. W pierwszy dzień musieliśmy dostać się z miasteczka
Breuil-Cervinia do schroniska Carrel 3830 m.n.p.m. Jest to kilkugodzinny spacer
najpierw wśród alpejskich łąk, później stromym lodowcem, a na końcu już właściwą
częścią Lwiej Grani.
Pogoda na atak szczytowy nie zapowiadała się rewelacyjna, ale było to jedyne
"okienko pogodowe", które dawało jakąkolwiek możliwość zdobycia szczytu.
Następnego dnia wstaliśmy o 3 nad ranem, zjedliśmy śniadanie, ubraliśmy uprzęże,
związaliśmy się liną i o 4 wyruszyliśmy w stronę szczytu. Początkowo napotkaliśmy
sporo trudności orientacyjnych, bo droga nie była dość oczywista. O godzinie 6
stanęliśmy na Pic Tyndall 4241 m.n.p.m. (szczyt w grani Matterhornu), później
przeszliśmy przez mocno eksponowaną przełęcz i znaleźliśmy się w kopule
szczytowej. Choć do szczytu pozostało około 200 m w pionie to jednak teren był dość
wymagający. Kilka minut po godzinie 8 zameldowaliśmy się na szczycie. Wiał mocny

wiatr, widoczność na kilkanaście metrów, ale nie to było najważniejsze. Szczęście
samo w sobie to bycie na szczycie tej najbardziej rozpoznawalnej góry świata. (cdn)
tekst i foto, ks. Kacper Nawrot
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 18. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś w naszym kościele można uzyskać pod zwykłymi warunkami odpust
Porcjunkuli wymodlony i wysłużony przez św. Franciszka.
Witamy w parafii ks. Tomasza Szafrańskiego, oblata Maryi Niepokalanej
pracującego w Puebla w Meksyku, w Domu Powołaniowym Niższego Seminarium
Duchownego. Wygłosi podczas każdej Mszy Świętej kazanie związane z tematyką
misji w Ameryce Łacińskiej. Można złożyć ofiarę wspierającą oblackie dzieło
powołaniowe w Meksyku do skarbony przy Wspólnocie lub na konto naszej parafii.
2. Rozpoczęliśmy miesiąc sierpień. Jedną z propozycji przeżycia tego
wakacyjnego miesiąca jest zachowanie wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy
Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą i za inne, narodowe rocznice sierpniowe
budujące pokój, niepodległość, sprawiedliwość i miłość społeczną w naszej Ojczyźnie.
Walczymy w tym miesiącu z naszymi wadami narodowymi, zwłaszcza z pijaństwem.
Zachowujemy przez miesiąc okresową abstynencję dążąc w ten sposób do trzeźwości
wszystkich Rodaków.
3. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: we wtorek wspomnienie
św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars, patrona wszystkich kapłanów. W
czwartek święto Przemienienia Pańskiego. W sobotę wspomnimy św. Dominika,
prezbitera, założyciela duchowego OO. Dominikanów.
4. W pierwszy czwartek miesiąca całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu od 7.30 do 17.00. O godzinie 17.00 Msza św. dla wspólnoty oazowej w
kościele dolnym z możliwością udziału wszystkich wiernych. O 18.00 Maraton
modlitewny Totus Tuus i modlitwa za przyczyną naszego patrona, św. Jana Kantego.
O 18.30 Msza św. parafialna i po niej Godzina Święta do 20.00.
W pierwszy piątek okazja do spowiedzi od 6.30 do 7.30 oraz od 17.00 do 19.00.
Msza św. za wypominanych w naszej świątyni o 7.00, a wynagradzająca NSPJ o godz.
18.30. Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 20.30. W wakacyjny
pierwszy piątek nie odprawiamy Mszy św. o 9.00 i 17.00.
5. Od 3 do 10 sierpnia popołudniami będziemy gościć w naszym kościele
duszpasterza i młodzież Ruchu Światło-Życie, którzy w warunkach pandemii będą
przeżywać właśnie w Krakowie I stopień Oazy Nowego Życia. Młodym życzymy
owocnych ćwiczeń rekolekcyjnych i opieki duchowej św. Jana Kantego.
6. Dziękujemy wszystkim, którzy stosują się do wymogów dystansu
społecznego w czasie pandemii.
Po rozpoznaniu wśród pielgrzymów i konsultacji z biurem pielgrzymkowym
przenosimy na jesień roku 2021 organizację pielgrzymki parafialnej na Litwę.
W Bożym Młynie bezpłatne zajęcia o przetrwaniu w stanie pandemii potrwają
4 dni, od poniedziałku 3 sierpnia do czwartku 6 sierpnia w godzinach 16.00-18.00.
Zapisy telefoniczne. Telenumer można uzyskać w zakrystii. (603 381 404)
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Górę i śp. Barbarę
Pasternak. Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie...

