INTENCJE MSZALNE od 28 czerwca do 4 lipca 2021
Poniedziałek, 28 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. IRENEUSZA,
BISKUPA I MĘCZENNIKA
7.00 + Leopold Zegiel – int. od Haliny i Wacława Głos
18.30 ++ Władysława, Stanisław
Wtorek, 29 czerwca – UROCZYSTOŚĆ ŚŚ. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA
7.00 ++ Paweł i Stefania – int. od Róży III.
18.30 Dziękczynna o zdrowie, bł. Boże w małżeństwie oraz o wiarę, nadzieję
i miłość dla Pawła
Środa,

30

czerwca

–

WSPOMNIENIE

ŚŚ.

PIERWSZYCH

MĘCZENNIKÓW KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO
7.00 ++ Mieczysław i ++ Zm. z jego Rodziny
18.30 O potrzebne łaski i opiekę MB dla Anny i Jana i bł. Boże dla Rodziny
Czwartek, 1 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. OTTONA, BISKUPA
7.00 + Marian Wojciechowski z okazji imienin
18.30 + Piotr Kurpik – int. od Syna i Rodziców
Piątek, 2 lipca
7.00 Za ++ Zm. wypominanych w wypominkach
18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Honorowej Straży NSPJ
Sobota, 3 lipca – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA
7.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży VI.
18.30 ++ Helena i Władysław Kopacz
XIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 4 lipca – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
7.30 ++ Jan i Władysława Kilian
9.00 ++ Tadeusz, Jacek Batko; + Barbara Baran; + Janina ObuchWoszczatyńska; + Ludwik Moksa
10.30 + Stanisław Nowakowski w 2. rocz. śm.
12.00 Za Parafian
18.30 ++ Alicja, Andrzej, ich ++ Rodzice i ++ Bracia Andrzeja
20.00 + Edward Olech – int. od Andrzeja i Teresy Łoboda z Dziećmi z Rudego Rysia
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EWANGELIA NA XIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/krótsza Mk 5, 21-24. 35b-43/
Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg, zebrał się
wielki tłum wokół Niego, a On był jeszcze nad jeziorem. Wtedy przyszedł jeden z
przełożonych synagogi, imieniem Jair. Gdy Go ujrzał, upadł Mu do nóg i prosił
usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła».
Poszedł więc z nim, a wielki tłum szedł za Nim i zewsząd Go ściskali. Gdy On jeszcze mówił, przyszli ludzie od przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka
umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?». Lecz Jezus, słysząc, co mówiono,
rzekł przełożonemu synagogi: «Nie bój się, tylko wierz». I nie pozwolił nikomu iść
z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. Tak przyszli do domu
przełożonego synagogi. Wobec zamieszania, płaczu i głośnego zawodzenia wszedł
i rzekł do nich: «Czemu robicie zgiełk i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko śpi».
I wyśmiewali Go. Lecz On odsunął wszystkich, wziął z sobą tylko ojca, matkę
dziecka oraz tych, którzy z Nim byli, i wszedł tam, gdzie dziecko leżało. Ująwszy
dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, wstań». Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. Przykazał im też z naciskiem, żeby nikt o
tym nie wiedział, i polecił, aby jej dano jeść.

REFLEKSJA
U podstaw obu cudów, jakie dokonują się w dzisiejszej Ewangelii znajduje
się wiara. Dzięki wierze człowiek zaczyna spotykać się z Bogiem. Rodzi się zażyła
relacja, która przynosi uzdrowienie i wyrywa z otchłani rozpaczy. Cierpiąca kobieta nie ma imienia. Jezus dostrzega ją w tłumie i zwraca się do niej czule: córko.
Dla Boga wartościowy jest każdy człowiek, o konkretnym imieniu, ponieważ jest
Jego umiłowanym dzieckiem.

ŚWIATOWY DZIEŃ
DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH, CZ. I
Papież wyjaśnił w specjalnym orędziu, że jedną z
motywacji ustanowienia Światowego Dnia Dziadków i
Osób Starszych właśnie teraz, było osobiste towarzyszenie osobom starszym w czasie
powolnego wychodzenia z bolesnego doświadczenia pandemii.
Watykańska Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zaprezentowała
szczegóły dotyczące 1 Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych, który – decyzją
papieża Franciszka – będzie obchodzony w Kościołach na całym świecie w niedzielę
25 lipca, pod hasłem Ja jestem z tobą przez wszystkie dni (por. Mt 28, 20).
Począwszy od tego roku, będzie on obchodzony w lipcu, w niedzielę, która
przypada najbliżej liturgicznego wspomnienia dziadków Pana Jezusa – jak określa się
św. Joachima i Annę, rodziców Maryi. W tym roku obchody te odbędą się 25 lipca.
POMYSŁ ZRODZIŁ SIĘ W CZASIE PANDEMII
Sama uroczystość, wprowadzona została do kalendarza kościelnego przez
papieża Franciszka. Jak wyjaśnił on w orędziu, opublikowanym dziś, jedną z
motywacji jego ustanowienia właśnie teraz, było osobiste towarzyszenie osobom
starszym w czasie powolnego wychodzenia z bolesnego doświadczenia pandemii.
Podczas tych miesięcy pandemii, Pan nie przestaje posyłać aniołów, aby ukoić naszą
samotność i powtarzać nam: Ja jestem z tobą przez wszystkie dni. Mówi to do Ciebie,
mówi to do mnie, do wszystkich. I to jest istotą tego pierwszego Dnia, który pragnąłem
aby był obchodzony po raz pierwszy właśnie w tym roku, po długim czasie izolacji i
wciąż powolnym odradzaniu się życia społecznego: aby każdego dziadka, każdą
babcię, każdą osobę starszą – zwłaszcza tych spośród nas, którzy są najbardziej
samotni – odwiedził anioł! – pisze Franciszek w orędziu.
Oprócz papieskiego orędzia, z okazji 1. Światowego Dnia Dziadków i Osób
Starszych przygotowana też została oficjalna modlitwa.
OBCHODY BLISKO WSPOMNIENIA ŚŚ. JOACHIMA I ANNY
Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony w Kościele
na całym świecie 25 lipca – w 4. niedzielę lipca, najbliższą uroczystości wspomnienia
liturgicznego św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, obchodzonego 26 lipca.
Tematem dnia będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: Ja jestem z tobą
przez wszystkie dni (por. Mt 28, 20)., która ma jednoczyć wiernych na całym świecie.
Dykasteria ds. Świeckich, Rodziny i Życia zachęca też do promowania wydarzenia w
mediach społecznościowych , aby tym kanałem dotrzeć do młodych ludzi, który
papież w szczególny sposób chce zaprosić do aktywnego udziału nie tylko w święcie
ale i w codziennej trosce o osoby starsze.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dziś wspieramy składką do skarbony przy Wspólnocie pogorzelców z Nowej Białej.
2. Od jutra wprowadzamy porządek wakacyjny posługi duszpasterskiej w
naszym kościele. W wakacyjne niedziele do końca sierpnia br. nie odprawiamy Mszy
św. o godzinie 13.15 i 0 17.00, wypominki wieczorne odczytujemy przed Mszą św. o
godzinie 18.30. Msze św. w dni powszednie odprawiamy o godzinie 7.00 i 18.30 w
kościele dolnym. Okazja do spowiedzi św. w niedziele podczas każdej Mszy św. a w
dni powszednie pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św. Kancelaria parafialna
urzęduje o zwykłej porze w poniedziałki i czwartki. W soboty wakacyjne kancelaria
nieczynna.
3. W poniedziałek wspomnimy św. Ireneusza, biskupa i męczennika, we wtorek uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła. W środę zakończymy odprawianie nabożeństw czerwcowych z procesją. W czwartek o 18.00 nabożeństwo ku czci św. Jana
Kantego. Po wieczornej Mszy św. z racji pierwszego czwartku miesiąca Godzina
Święta animowana przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym Manus Domini do
godziny 20.00. W pierwszy piątek adoracja animowana przez Honorową Straż NSPJ
do godziny 20.00. Od środy 7 lipca powracamy do odmawiania różańca św. przez
wyznaczoną różę od godziny 17.50 przed Najświętszym Sakramentem.
4. Msze św. w pierwszy czwartek i piątek lipca o 7.00 i 18.30. Okazja do spowiedzi św. w pierwszy piątek od 6.30 do 7.30 i od 17.00 do 19.00. Ks. Wojciech i ks.
Tomasz zaopatrzą chorych w najbliższą sobotę od godziny 9.30.
W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30. zmiana tajemnic różańcowych w
kościele dolnym.
5. Poradnia życia rodzinnego funkcjonuje w wakacje w godzinach od 17.00 do
18.00 w środy po uprzedniej rejestracji elektronicznej na stronie Fundacji Towarzyszenia Rodzinie. Biblioteka parafialna, Poradnia Pomoc bliźniemu, Boży Młyn i Jadłodajnia u św. Jana Kantego w okresie wakacyjnym nieczynne. Przyjmowanie i wydawanie odzieży w sali Zespołu Charytatywnego w czwartki od 17.30 do 19.30 i w
ostatni wtorek czerwca i lipca od 10.30 do 12.30. Więcej ważnych informacji dotyczących funkcjonowania parafii w trybie wakacyjnym w gablotach parafialnych, przy
wejściu do kancelarii i na stronie internetowej parafii.
6. W czerwcu obok bieżących wydatków wymieniliśmy kolce przeciw ptakom
na dachu kościoła i zakonserwowaliśmy świetlik nad prezbiterium oraz wykonaliśmy
futerał na monstrancję dedykowaną kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia na łączną kwotę
8500 PLN. W miesiącach wakacyjnych tradycyjnie nie zapowiadamy składki inwestycyjnej, choć jeśli wierni takową złożą - będziemy wdzięczni i będziemy wykorzystywać zgodnie z przeznaczeniem.
7. Dzieciom i młodzieży, jak również wszystkim, którzy mogą sobie na to
pozwolić życzymy udanych i bezpiecznych wakacji z odpowiednią ilością czasu i
chęci na modlitwę i udział w niedzielnej Mszy św. w kościele.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Soję. Wieczny odpoczynek
racz Jej dać Panie...

