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INTENCJE MSZALNE od 10 do 16 stycznia 2022
PONIEDZIAŁEK (10 I 2022)
1) ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
00
7
2) + Mariusz
3) + Hanna Majewska – int. od ośrodka opiekuńczo-wychowawczego w Krakowie
30
7
+ Mieczysław Borowiec – int. od siostry Kazimiery z rodziną
1) + Agata w 6 r. śm.
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 9, 15, Stróżeckiego, Piwnika, Pileckiego
WTOREK (11 I 2022)
1) + Hanna Majewska – int. od Fundacji Dzieło Pomocy Dzieciom im. Ruperta Mayera
00
7
2) o zdrowie i szczęśliwą operację dla Marka
30
7
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
1) + Halina Popek w 6 r. śm.
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 15, Nawary, Ochlewskiego
ŚRODA (12 I 2022)
1) + Hanna Majewska – int. od rodziny Pajorów
00
7
2) ++ Józef, Jakub Bryniarscy
30
7
++ Helena w 6 r. śm., Marianna w 4 r. śm. i zm. z rodz. Kuniewicz i Kuras
1) ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 9, Armii Krajowej 77, Popiela, Kwiatkowskiego
CZWARTEK (13 I 2022)
1) ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
00
7
2) + Hanna Majewska – int. od wspólników i pracowników Kancelarii Notarialnej
30
7
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Eugenii w 93 r. urodzin
1) + Józef w 20 r. śm.
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców Armii Krajowej 83, Balicka 14b
PIĄTEK (14 I 2022)
1) ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
00
7
2) + Mieczysław Borowiec – int. od Marii i Eugeniusza Mosio
3) + Jan Przybyło – int. od Marii Wnęk z córkami
30
7
+ Marian w 17 r. śm.
1) Dziękczynna z prośba o bł. Boże i potrzebne łaski dla Natalii w 28 r. urodzin i dla jej
30
18
rodziców Mieczysława i Renaty
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Armii Krajowej 83, Balicka 14b, Kowalskiego, Prystora
SOBOTA (15 I 2022)
1) + Mieczysław Borowiec – int. od przyjaciela Eugeniusza Mosio
00
7
2) + Weronika Jaśkowiec 1 r. śm. – int. od brata z żoną i bratanka
30
7
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
1) + Romana Cetera – int. od rodz. Gostyńskich
30
18
2) o bł. Boże dla mieszkańców ul. Na Błonie 9a, 13, Armii Krajowej 93, Balicka 12a,
Jabłonkowska, Justowska, Olkuska, Arciszewskiego, Zarzecze, Strzałkowskiego
2 NIEDZIELA ZWYKŁA (16 I 2022)
30
7
+ Fryderyk Filek w 8 r. śm.
00
9
+ Jan Tekiela – int. od Marii
30
10
++ Alicja, Józef, Bogusław
00
12
Za parafian
15
13
++ Wiktoria, Tadeusz Jasiołek
00
17
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
30
18
Intencje Nowennowe
00
20
+ Mieczysław Borowiec – int. od chrześniaka Henryka
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EWANGELIA – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO / Łk 3, 15-16. 21-22/
Gdy lud oczekiwał z napięciem i wszyscy snuli domysły w swych sercach
co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do wszystkich: «Ja
was chrzczę wodą; lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On będzie was chrzcił Duchem
Świętym i ogniem». Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także
przyjął chrzest. A gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty
zstąpił nad Niego, w postaci cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się
głos: «Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
REFLEKSJA
W starożytnym Izraelu funkcjonowało powiedzenie, które zrozumiałe
było jedynie dla osób z tamtego kręgu kulturowego. Otóż gdy młody
mężczyzna poznawał kobietę, z którą chciał się ożenić, mówił swoim
rodzicom, bliskim i znajomym, że „znalazł wreszcie sandały na swoje
stopy”. Wszyscy rozumieli, że znalazł kogoś, z kim mógłby pójść na
koniec świata. Dziś w Ewangelii Jan Chrzciciel mówi o Jezusie: Nie jestem
godny rozwiązać Mu rzemyka u sandałów. Przedstawia więc Zbawiciela –
używając obrazu sandałów – jako oblubieńca, pana młodego, gotowego
poślubić ukochaną i pielgrzymować z nią po ścieżkach codzienności.
Tą oblubienicą jest Kościół, jest ludzkość, jest wreszcie moja dusza.
Tajemnica chrztu Jezusa ujawnia nam Jego solidarność z nami,
grzesznikami, i Jego wielką miłość, która każe pójść tam, gdzie idzie
oblubienica.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH - CHRZEST
Chrzest to brama prowadząca ze śmierci do życia, to wejście do Kościoła
i początek trwałej komunii z Bogiem. Chrzest jest zasadniczym sakramentem
i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Jednoczy nas z Jezusem
Chrystusem, włącza nas w Jego odkupieńczą Mękę na krzyżu, wyzwala nas
przez
to
z
mocy
grzechu
pierworodnego
i wszystkich osobistych grzechów i pozwala nam razem z Nim zmartwychwstać
do życia bez końca. Ponieważ chrzest jest przymierzem z Bogiem, człowiek
musi na nie odpowiedzieć swoim „Tak". Podczas chrztu dzieci wiarę w ich
imieniu wyznają rodzice. Klasyczna forma udzielania sakramentu chrztu
przewiduje trzykrotne zanurzenie dziecka w wodzie. Najczęściej jednak
trzykrotnie polewa się główkę dziecka wodą przy jednoczesnym wypowiedzeniu
przez
szafarza
sakramentu
słów:
„N., ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Woda symbolizuje
oczyszczenie i nowe życie, co znalazło swój wyraz już przy okazji chrztu
nawrócenia, którego udzielał Jan Chrzciciel. Chrzest, który udzielany jest wodą
w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego, jest czymś więcej niż znakiem
nawrócenia i pokuty, jest nowym życiem w Chrystusie. Dlatego celebracji
sakramentu chrztu towarzyszą jeszcze inne znaki: namaszczenie, biała szata i
świeca. Chrzest dziecka zakłada, że chrześcijańscy rodzice wprowadzą je w
wiarę. Nie jest rzeczą słuszną odmawiać dziecku chrztu, kierując się błędnie
rozumianą liberalnością. Tak jak nie można odmówić dziecku miłości, żeby
później samo się na miłość zdecydowało, podobnie byłoby rzeczą niesłuszną,
gdyby wierzący rodzice odmawiali swojemu dziecku łaski Bożej w sakramencie
chrztu. Podobnie jak każdy człowiek rodzi się ze zdolnością mówienia, ale
przecież języka musi się dopiero nauczyć, tak samo każdy człowiek rodzi się ze
zdolnością do wiary, jednak musi ją dopiero poznać. Jednakże nie można
nikogo zmuszać do chrztu. Po tym jak, będąc małym dzieckiem, przyjęło się
chrzest, trzeba go później „ratyfikować" w swoim życiu - tzn. trzeba powiedzieć
swoje „Tak", żeby sakrament zaowocował. Udzielenie chrztu jest tak ważne, że
może to uczynić nawet osoba nieochrzczona. Musi mieć przy tym jedynie
zamiar, by zrobić to, co czyni Kościół, kiedy chrzci. Być ochrzczonym oznacza:
historia mojego osobistego życia zanurza się w nurcie miłości Bożej. „Nasze
życie - powie papież Benedykt XVI - należy już do Chrystusa, a nie do nas
samych (...) w Jego towarzystwie, wręcz ogarnięci Jego miłością, jesteśmy wolni
od lęku. On obejmuje nas i dźwiga tam, gdzie idziemy - On, który sam jest
życiem"

OGŁOSZENIA NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO
1. Dzisiejszym świętem kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.
Podczas każdej Mszy św. akt pokutny z formułą pobłogosławienia wody i
zdalnym pokropieniem.

Wodę święconą do osobistego pobłogosławienia mieszkań, jak również
do pobłogosławienia w czasie wizyty kolędowej można pobrać po każdej Mszy
św. w niedzielę i po wieczornej Mszy św. w dni powszednie do własnego
naczynia przy wejściu do zakrystii w kościele górnym lub porcjowaną w
zakrystii.
Przy pobieraniu atrybutów kolędowych podczas Mszy św. za Parafian
odwiedzanych po kolędzie prosimy zachować takt i pobierać ilości detaliczne.
2. Pan Jan Major, nasz parafianin zachęci mężczyzn do udziału w
radykalnym trzymiesięcznym wyzwaniu modlitwy i postu przed świętami
Wielkiej Nocy Exodus 90. Zapraszamy!
3. W najbliższą niedzielę comiesięczna nowenna ku czci MB
Miłosierdzia z nabożeństwem o godzinie 18.00 i Mszą św. w intencjach
nowennowych o godzinie 18.30.
4. Jutro o 16.30 spotkanie wolontariuszy Zespołu Charytatywnego w
bibliotece na plebanii o godzinie 16.30.
5. W ostatnim tygodniu kolędowym odwiedzimy:
- w poniedziałek mieszkańców bloków przy ulicy Na Błonie 15 i 9 oraz domów
przy ul. Piwnika, Stróżeckiego i Pileckiego
- we wtorek mieszkańców bloków przy ulicy NaBłonie 15 i Armii Krajowej 77
oraz domów przy ul. Nawary i Ochlewskiego.
- w środę mieszkańców przy ul. Na Błonie 9 oraz domów przy ul. Popiela i
Kwiatkowskiego
- w czwartek mieszkańców bloków przy ul. Balickiej 14b i Armii Krajowej 83
- w piątek mieszkańców bloku przy ul. Balickiej i domów przy ul. Kowalskiego i
Prystora.
- w sobotę mieszkańców domów przy ul. Jabłonkowskiej, Justowskiej, Olkuskiej,
Arciszewskiego, Zarzecze i Strzałkowskiego, oraz bloków przy ul. Armii
Krajowej 93, Balickiej 12 a i Na Błonie 9 a.
W wymienione dni zapraszamy wymienionych mieszkańców na Mszę
św. wieczorną odprawianą w ich intencji i stosowne błogosławieństwo.
6. W dni robocze posiłki dla bezdomnych i potrzebujących wydawane w
Jadłodajni św. Jana Kantego od 13.30 do 14.00. Dyżur Zespołu Charytatywnego,
który przyjmuje i rozprowadza używaną odzież w czwartki od 17.30 do 19.30.
7. Dziękujemy za ofiary z uroczystości Objawienia Pańskiego zasilające
cele misyjne: z tacy 8960,17 PLN i 3 EUR oraz z ofiary za kadzidło i kredę
2889,94 PLN. Dziękujemy również za ofiarę dla Kasi walczącej z chorobą
nowotworową, którą zebrały dla swojej starszej koleżanki dzieciaki - Boże Nutki
po prezentacji parafialnej Jasełek w uroczystość Objawienia Pańskiego. Boże
Nutki Zebrały ofiarę 998,50 PLN.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Marię Ostrowską i śp. Annę
Kwintę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

