INTENCJE MSZALNE od 30 sierpnia do 5 września 2021
PONIEDZIAŁEK, 30.08.2020
7.00 1. o Bożą opiekę i nawrócenie dla Adama w 70. rocznicę urodzin
2. ++ Jerzy w 24. rocznicę śmierci, Jarosław Filipowscy
3. + Danuta Żychowicz od Marka Ogieli
7.30 + Zbigniew Rylewicz od Aliny i Stanisława Rzepów
18.30 + Jan Sajdera w 4. rocznicę śmierci
WTOREK, 31.08.2021
7.00 + Roman Gawron
7.30 + Zbigniew Rylewicz od Marii i Ireneusza Rzepów
18.30 o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Ani w dniu 11. rocznicy urodzin
ŚRODA, 1.09.2021
7.00 + Stefania Gazda - Msza św. gregoriańska 1
7.30 ++ Maria, Piotr, Bronisław, Kazimierz Biedowie
10.00 o Błog. Boże i chęć do pracy i do nauki dla społeczności ZSO im. św. Jana
Kantego w Krakowie na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego
18.30 Za Rodzinę Radia Maryja
CZWARTEK, 2.09.2021
7.00 1. + Maria Wałczyk od rodziny Husów
2. + Julian Wilkosz
7.30 + Stefania Gazda - Msza św. gregoriańska 2
18.30 + Michał
PIĄTEK, 3.09.2021
7.00 1. ++ wypominani; 2. + Danuta Żychowicz od Urszuli Ogieli
9.00 o Błog. Boże, opiekę Maryi dla ks. Grzegorza Kotali od Margaretki
17.00 + Stefania Gazda - Msza św. gregoriańska 3
18.30 Wynagradzająca NSPJ od Straży Honorowej
SOBOTA, 4.09.2021
7.00 1. + Maria Wałczyk od Władysławy Dzikiej; 2. ++ Zofia i Tadeusz Szlachta
7.30 1. Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi i
bluźnierstwa od róży VI, 2. + Zuzanna Głąb i wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 + Stefania Gazda - Msza św. gregoriańska 4
23. NIEDZIELA ZWYKŁA, 5.09.2021
7.30 + Stefania Gazda - Msza św. gregoriańska 5
9.00 + Stefan
10.30 o błog. Boże i zdrowie dla Jarosława, Moniki, Magdaleny, Aleksandry i
Hanny
12.00 ++ Stefania, Jan, Stefan, Edward
13.15 Za Parafian, zwłaszcza chrzczonych: Kacper Młodawski, Julia Karcz,
Jakub Margosiak
17.00 + Władysław Feluś w 3. rocznicę śmierci
18.30 o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Marka Kardasa
20.00 ++ Maria i Antoni Młynarczykowie i ich dzieci
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EWANGELIA NA 22. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Mk 7,1-8.14-15.21-23/
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli
z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi,
to znaczy nie obmytymi rękami. Faryzeusze bowiem, i w ogóle Żydzi, trzymając
się tradycji starszych, nie jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I
[gdy wrócą] z rynku, nie jedzą, dopóki się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych
[zwyczajów], które przejęli i których przestrzegają, jak obmywanie kubków,
dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Dlaczego Twoi uczniowie
nie postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?»
Odpowiedział im: «Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak
jest napisane: Ten lud czci Mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode Mnie.
Ale czci Mnie na próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi. Uchyliliście
przykazanie Boże, a trzymacie się ludzkiej tradycji».
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: «Słuchajcie Mnie,
wszyscy, i zrozumiejcie! Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby
uczynić go nieczystym; lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka
nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd,
kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość, przewrotność, podstęp, wyuzdanie,
zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Całe to zło z wnętrza pochodzi i czyni człowieka
nieczystym».
REFLEKSJA
Nie chodzi o czystość biologiczną, w sensie sanitarnym. Tę zapewnia płyn
dezynfekcyjny z dozownika.
Chodzi o czystość religijną. Zdolność do takiej czystości nosimy w sobie.
Każdy w sobie samym. Bądź czysty religijnie. Odnoś się bacznie i z szacunkiem
do wszystkiego, co cię otacza. Do kromki chleba, tej, której ci brakło i tej, która Ci
zbywa, bo już jesteś syty. Do lilii na polu i tych w bukiecie wręczanym Ci z
wdzięcznością. Nie mów, że nie przyjmujesz kwiatów, bo nie jesteś kozą. Do
własnej seksualności, nawet jeśli ta gubi Ciebie co rusz jak wdowa drahmę...

PRZED POWROTEM DO DYSCYPLINY SZKOLNEJ ; )
Nie mam na myśli służalczości, kaftana rygorów do wykonania bez
przekonania. Systemowej, pełzającej amputacji kreatywności. Chodzi mi o
dyscyplinę we właściwym rozumieniu, czyli wywodzoną od łacińskiego słowa
discipulus, czyli uczeń.
Może dla zobrazowania dwie migawki z codziennych dialogów sług
Bożych oczekujących na beatyfikację.
Jest sierpniowa niedziela przed 66 laty. Do miejsca internowania prymasa
w Prudniku przychodzi ubek (pracownik PRL-owskiego urzędu bezpieczeństwa)
z propozycją poprawy warunków odosobnienia hierarchy. Korzyści? Oczywiste,
argumentuje rozmówca. Podreperowanie stanu zdrowia, większa swoboda
decydowania, większy wpływ na przewodzenie Kościołowi w Polsce zwłaszcza
poprzez możliwość przyjmowania gości.
Zagrożenie? To trzeba przemodlić, rozumuje Wyszyński. Prosi o czas do
namysłu. Wykorzystuje go rzetelnie. Niebawem ma gotową odpowiedź.
Odmowną odpowiedź.
Nie chce przeszkadzać i utrudniać życia wspólnocie klasztornej, w której
miałby być osadzony. Nie może sobie pozwolić na domysły opinii publicznej o
współpracy z komunistami, co oni skrzętnie by wykorzystali komentując
przeniesienie. I wreszcie najważniejsze. Postrzega siebie jako skazanego na niewolę
bezwolną, w warunkach której zniewalający ponoszą wszelką odpowiedzialność za
niego. Gdyby uczestniczył w podjęciu decyzji, przyjąłby warunki niewoli
dobrowolnej, w pewnym sensie osobiście zaaprobowałby pozbawienie wolności
zamieszkania i pracy. Trafił w sedno. Po niespełna trzech miesiącach komuniści
sami zmiękli. Przenieśli go do klasztoru w Komańczy, gdzie izolacja mu mniej
doskwierała. Natomiast Prymas pozostał świadkiem i męczennikiem niewoli
bezwolnej. Wolności, której go bezprawnie pozbawiono.
Jak się nabywa takiej dyscypliny wyboru? Trzeba być uczniem
cierpliwym. Nie wolno podejmować decyzji na chybił trafił. Trzeba rozważyć
wszystkie przedstawione rozwiązania i zobiektywizować je po pierwsze przez
wskazania mądrych doradców (Prymas w izolacji miał Jezusa i Maryję) po drugie
przez wcześniej podjęte, osobiste decyzje. Następne powinny być logiczną
kontynuacją poprzednich. Być uczniem zdyscyplinowanym jak prymas
Wyszyński? Możliwe. Trzeba tylko maksymalnie wykorzystać okazję każdego
kontaktu z Mistrzem, z Nauczycielem.
Drugi obrazek. Matka Czacka. Arystokratka, która po upadku z konia, już
jako pełnoletnia kobieta (w wieku 22 lat) traci stopniowo wzrok. Wtedy zaczyna
widzieć precyzyjnie swą życiową misję. Trzeba na odludziu, na skraju Puszczy
Kampinoskiej, na skrawku podarowanej ziemi w Laskach założyć szkołę i
ośrodek dla niewidomych i niedowidzących. Trzeba założyć zgromadzenie
Franciszkanek, Służebnic Krzyża, żeby miał się kto opiekować tą szkołą i tym
domem. Teraz dialog. Jeden z kurialistów warszawskich (do jego nazwiska
trudno dotrzeć) skierowany do opieki nad dziełami Matki Czackiej miał się
wyrazić zniechęcony i nieprzekonany: Zachciało się ślepej babie zakon

zakładać...Matka Czacka była gotowa na taką i inne reakcje. Odpowiadała
zdyscyplinowana: Całe życie uczono mnie nosa zadzierać (wszechstronnie
wykształcona, poliglotka - francuski, angielski, niemiecki, łacina) teraz ja sama
musze nauczyć się go spuszczać.
Niewidoma Opiekunka niewidomych. Prawdziwie zdyscyplinowany
nauczyciel. Potrafiący nauczyć swych uczniów tego, co sam się nauczył i
rozbudzający w nich tę chęć nauki.
Uczeń maksymalnie skoncentrowany na kontakcie z nauczycielem. Gdy
się rozproszy, wie, że siebie krzywdzi, siebie zubaża. Nauczyciel otoczony
uczniami którzy garną się do nauki. Do dyscypliny szkolnej naprzód marsz!
Dzyyyń!
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 22. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś ustanowiony przez papieża Franciszka Dzień Dziękczynienia za Świat
Stworzony.
W środę pierwszy dzień nowego roku szkolnego. O godzinie 10.00 w kościele
górnym odprawimy Mszę św. dla społeczności ZSO im. prof. Akademii Krakowskiej
św. Jana Kantego i Przedszkoli 137 i 38 Mszę św. o błogosławieństwo Boże i światło
Ducha Świętego na czas pracy i nauki. Środa to również dzień 82. rocznicy wybuchu
II wojny światowej. W piątek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i
doktora Kościoła.
2. Od jutra w dni powszednie przywracamy porządek Mszy św. w ciągu roku,
czyli o 7.00, 7.30 i 18.30. Okazja do spowiedzi św. podczas Mszy św. rannych i od
godziny 18.00. Od najbliższej niedzieli przywracamy odprawianie Mszy św. o
godzinie 13.15 i 17.00. W niedzielę spowiadamy podczas każdej Mszy św. Kancelaria
parafialna w bieżącym tygodniu funkcjonuje już w pełnym wymiarze.

3. W pierwszy piątek września odprawiamy Msze św. o 7.00 i 9.00 w
kościele dolnym oraz o 17.00 i 18.30 w kościele górnym. Spowiadamy w ten dzień
od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.30 i od 16.00 do 19.00. Adoracje w pierwszy czwartek
września po wieczornej Mszy św. do 20.00 animowana przez Katolicką Odnowę
w Duchu Świętym, w pierwszy piątek po wspólnym odmówieniu Litanii do NSPJ
do godziny 20.00, animowana przez Honorową Straż NSPJ. Odwiedziny chorych
we wszystkich rejonach w najbliższą sobotę od godziny 9.30. Zmiana tajemnic
różańcowych w najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 w kościele dolnym.
4. Dziś w zakrystii kończymy zapisy na pielgrzymkę rodzin, 5 września
br. do Kalwarii Zebrzydowskiej. Wyjazd w niedzielę o godzinie 7.00.
5. W miesiącach wakacyjnych wykonaliśmy konserwację świetlika nad
prezbiterium kościoła głównego, pokryliśmy dachem wolno stojący garaż w placu
kościelnym i wykonaliśmy naprawę uchylnej bramy wjazdowej na kwotę 24 tys. PLN.
Obecnie wykonujemy kolejną, nie cierpiącą zwłoki pracę remontową balkonów na
plebanii. Wstrzymaliśmy tym samym prace wewnątrz kościoła dolnego. Dziękujemy
wszystkim za ofiarodawcom za szczodrość. W najbliższą, pierwszą niedzielę września
zbierzemy składkę na prace remontowe w parafii.
6. W środę wznawiamy wydawanie posiłków w Jadłodajni św. Jana Kantego.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jana Radlińskiego. Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...

