INTENCJE MSZALNE od 21 czerwca do 27 czerwca 2021
Poniedziałek, 21 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. ALOJZEGO GONZAGI, ZAKON-
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NIKA

7.00
7.30
18.30

1) + Maria Gawron; 2) + Edward Olech – int. od Barbary Kolek z rodziną;
3) + Leopold Zegiel – int. od Jana i Sylwii Worwa z Dziećmi
+ Teresa Rzeźnikiewicz w 2. rocz. śm.
+ Edward Kempiński

Wtorek, 22 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. PAULINA Z NOLI, BISKUPA; ALBO
ŚŚ. MĘCZENNIKÓW JANA FISHERA, BISKUPA I TOMASZA MORE’A

7.00
7.30
18.30

W intencji Panu Bogu wiadomej – int. od Marii Chmielek
+ Leopold Zegiel – int. od Marii Wąchała z Tylmanowej
++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Anna, Marcin, Kazimierz, Leokadia, Michał

Środa, 23 czerwca

7.00
7.30
18.30

++ Jan, Irena, Barbara, Karol i ++ Zm. z Rodziny
++ Wanda w dniu imienin i + Tadeusz w dniu Ojca
++ Katarzyna, Stanisław, Kornela, Józef, Stanisław, Celina

Czwartek, 24 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA ŚW. JANA CHRZCICIELA

7.00
7.30
18.30

1) ++ Janina, Jan, Elżbieta;
2) + Jan Koper
++ Janina i Kazimierz
+ Janina Kolczyńska

Piątek, 25 czerwca

7.00

7.30
18.30

1) ++ Janina, Mieczysław, Justyna Hahn;
2) + Jan Turoń;
3) + Leopold Zegiel – int. od Anny i Krzysztofa Worwów
+ Janina Hahn
+Aniela Rogala

Sobota, 26 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. ZYGMUNTA GORAZDOWSKIEGO,
PREZBITERA

7.00
7.30
18.30

1) + Leopold Zegiel – int. od rodziny Naprawskich z Australii
2) ++ Leokadia, Anna Janikowskie
1) + Grażyna Marzec w 8. rocz. śm.
2) ++ Maria, Kazimierz Kędzierscy z Rodzicami
+ Kazimierz Sagan w 18. rocz. śm.

XIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 27 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. CYRYLA ALEKSANDRYJSKIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA

7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
ślubu;
20.00

Za Parafian
++ Jan, Stanisław, Maria Grzesiak, Zofia Martyna
++ Władysław, Genowefa, Józef
O bł. Boże, zdrowie dla Władysławy Szefczyk
W intencji Panu Bogu wiadomej
O potrzebne łaski, DŚ i opiekę MB dla o. Pawła Sroki z okazji imienin
1) Dziękczynna o bł. Boże, opiekę MB na dalsze lata życia dla Marii i Roberta w 20 rocz.
2) + Alicja Kucharczyk – int. od rodziny Wojtaszek z Dzierzkowic
++ Alojzy i Janina, Andrzej, Janina Rzeźnicka

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA XII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mk 4, 35-41/
Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów:
«Przeprawmy się na drugą stronę». Zostawili więc tłum, a Jego zabrali,
tak jak był w łodzi. Także inne łodzie płynęły z Nim.
Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że łódź
się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i
powiedzieli do Niego: «Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy?». On wstał, rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się».
Wicher się uspokoił i nastała głęboka cisza.
Wtedy rzekł do nich: «Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam
brak wiary?». Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: «Kim
właściwie On jest, że nawet wicher i jezioro są Mu posłuszne?».

REFLEKSJA
Dziecko, gdy uczy się chodzić, to zawsze musi postawić pierwszy
krok, nie trzymając się rodziców. Rodzice są obok, czuwają, ale dziecko
musi samo stawiać następne kroki. Tak Jezus uczy nas stawiać kroki w
naszej wierze. Posyła nas do nowych zadań, do nowych sytuacji. Czasem
dopuszcza problemy i trudności. To wszystko są nowe przestrzenie dla
naszej wiary. Jezus jednak zawsze jest obok. Chce, abyśmy zrobili ten
pierwszy krok. Jezus ożywia w ten sposób naszą wiarę.

NAJSTARSZY KLASZTOR
W Egipcie odkryto najstarszy klasztor
chrześcijański na świecie.
Badania węglowe oraz znalezione na
miejscu przedmioty, takie jak monety i
ceramika, a także dobrze zachowane
inskrypcje ścienne wskazują na to, że monastyr pochodzi z IV w.
Znalezisko zmienia całkowicie postrzeganie rozwoju wczesnego
chrześcijaństwa. Jest dowodem na to, że rozbudowana społeczność
klasztorna funkcjonowała na obrzeżach Imperium Rzymskiego znacznie
wcześniej niż myśleliśmy – wyjaśnia szef francusko-norweskiej misji
archeologicznej.
Odnaleziony kompleks klasztorny składa się z pozostałości trzech
kościołów, refektarza oraz cel, w których mieszkali mnisi. Nasze badania
zmieniają spojrzenie na życie monastyczne w tamtych czasach. Do tej
pory wydawało nam się, że w każdy klasztor zamieszkiwała tylko jedna
wspólnota. Wykopaliska pokazują, że byliśmy w błędzie – wyjaśnia Victor
Ghica.
Ten monastyr złożony jest z sześciu oddzielnych pustelni, które
funkcjonowały razem, ale niezależnie od siebie. Każda z nich tworzyła
mały klasztor, ale mnisi z różnych wspólnot spotykali się ze sobą. W
jednej z tych pustelni znaleźliśmy 19 pokoi. Stan zachowania tych
budowli skonstruowanych z bazaltu, wykutych w skale, czy też
wykonanych z glinianych cegieł, jest wyjątkowy. Na ścianach znajdują
się inskrypcje i malowidła związane z kulturą koptyjską, teraz będą one
przedmiotem pogłębionych badań, które obejmą również ceramikę.
Dormitoria są zachowane aż po dach i to jest niesamowite, kiedy się
pomyśli, że pochodzą one sprzed tylu wieków – powiedział w rozmowie z
papieską rozgłośnią Victor Ghica. Dotarły do nas w nienaruszonym
stanie dzięki pustynnemu piaskowi i braku wilgoci w tym rejonie.
Znaleźliśmy nawet naczynia do gotowania w miejscach, w których
zostawili je mnisi.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski powołując
się na punkt 2181 KKK, który stanowi, iż: wierni są zobowiązani do uczestniczenia w Eucharystii w dni nakazane, chyba że są usprawiedliwieni dla ważnego powodu (np. choroba, pielęgnacja niemowląt) lub też otrzymali dyspensę od
swego własnego pasterza z dniem wczorajszym anulował dyspensę od niedzielnego uczestnictwa we Mszy św., która obowiązywała w Archidiecezji
Krakowskiej od 20 października ubiegłego roku w stanie pandemii.
Arcybiskup pobłogosławił kapłanom na znajdowanie odpowiedzi na
aktualne potrzeby Ludu Bożego wśród którego posługują i wiernym na nowy
etap kształtowania pobożności eucharystycznej i dbałości o uczestnictwo w
świątyni w niedzielnej Mszy św.
My dziękujemy wiernym modlącym się w naszym kościele za powrót
do niedzielnego udziału we Mszy św. jeszcze przed regulacją Ordynariusza.
2. Jutro wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, w czwartek uroczystość
Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
3. W piątek o godzinie 10.00 odprawimy Mszę św. na zakończenie roku
szkolnego i katechetycznego dla społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. św. Jana Kantego. Okazja do spowiedzi św. dla kończących kolejny
rok szkolny codziennie od godziny 18.00.
4. W najbliższą niedzielę ostatni raz przed wakacjami odprawimy Msze
św. o godzinie 13.15 i 17.00.
5. Ks. Zbigniew zaopatrzy sakramentami świętymi chorych z rejonu,
który regularnie obsługuje w najbliższą sobotę od godziny 9.30.
6. Winszujemy ks. prałatowi Janowi Franczakowi imieninowo oraz w
57. rocznicę święceń kapłańskich błogosławieństwa Bożego, wielu kolejnych
lat życia w zdrowiu i w gorliwości duszpasterskiej wśród nas.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Joannę Molczyk. Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie...

