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INTENCJE MSZALNE od 10 do 16 stycznia 2022
PONIEDZIAŁEK (17 I 2022) - Wspomnienie św. Antoniego
1) ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
700
2) O szczęśliwe rozwiązanie, zdrowie i potrzebne łaski
++ Mieczysław Borowiec, Irena żona – int. od brata Franciszka
1830
z rodziną
WTOREK (18 I 2022)
700 + Aniela, Ludwik Oliwowie
1830 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
ŚRODA (19 I 2022) - Wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara
1) ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
00
7
2) O bł. Boże dla Dajany i jej męża z prośbą o szczęśliwe
rozwiązanie
30
18
++ Hermina, Florian, Jan
CZWARTEK (20 I 2022)
700 ++ Józef w 64 r. śm. i zm. z rodziny
1830 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
PIĄTEK (21 I 2022) - Wspomnienie św. Agnieszki
700 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
1830 + Józef w 1 r. śm.
SOBOTA (22 I 2022)
700 + Mieczysław Borowiec – int. od Wojciecha i Joanna Zachara
1830 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
3 NIEDZIELA ZWYKŁA (23 I 2022)
730
++ Maria, Aleksander
00
9
+ Adam – int. od Marii
30
10
+ Tadeusz Pawłowski - int. od żony Barbary
00
12
++ Karolina, Władysław Kępa
15
13
++ Agnieszka, Stanisław, syn Stanisław Poradzisz
00
17
Za parafian
30
18
O zdrowie i bł. Boże dla Krzysztofa
00
20
++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.
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EWANGELIA – II NIEDZIELA ZWYKŁA / J 2, 1-11/
W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa.
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło
wina, Matka Jezusa rzekła do Niego: «Nie mają wina». Jezus Jej
odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? Czy jeszcze
nie nadeszła godzina moja?» Wtedy Matka Jego powiedziała do sług:
«Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie». Stało zaś tam sześć stągwi
kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń, z których każda
mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Jezus rzekł do sług: «Napełnijcie
stągwie wodą». I napełnili je aż po brzegi. Potem powiedział do nich:
«Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu». Ci więc zanieśli.
Gdy zaś starosta weselny skosztował wody, która stała się winem – a nie
wiedział, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli –
przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia
najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś
dobre wino aż do tej pory». Taki to początek znaków uczynił Jezus w
Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego
uczniowie.
REFLEKSJA
Gdyby w Kanie Galilejskiej odbywało się wesele bogatych i
zapobiegliwych ludzi, którym nigdy niczego nie zabrakło, Jezus nie
mógłby uczynić swojego pierwszego cudu. Gdyby zabrakło tej jednej
osoby o sercu czystym jak serce dziecka, gotowej poprosić o niemożliwe,
Jezus nie uczyniłby cudu. Gdyby słudzy, zamiast natychmiastowego i
całkowitego posłuszeństwa, odmówili napełnienia naczyń wodą albo
wypełnili je tylko do połowy, Jezus miałby związane ręce. Ubóstwo pary
młodej, czyste serce Matki Bożej i posłuszeństwo sług sprawiły, że cud w
Kanie się wydarzył. Bóg miał szansę zadziałać.

SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH - BIERZMOWANIE
Nazwa Bierzmowanie pochodzi od bierzma, czyli belki podtrzymującej
strop kościoła. Bierzmowanie wraz z chrztem i Eucharystią stanowią trzy
sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Podobnie jak podczas
Pięćdziesiątnicy Duch Święty zstąpił na zgromadzonych uczniów, tak samo
Duch Święty zstępuje na każdego ochrzczonego, który prosi o dar Ducha
Świętego. Umacnia go i wspiera do dawania świadectwa o Chrystusie.
Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko
Boże
i poprzez znaki nałożenia rąk i namaszczenia -Krzyżmem prosi o Ducha
Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem
i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem
Kościoła katolickiego. Kiedy trener wysyła na boisko piłkarza, kładzie mu rękę
na ramieniu i daje mu ostatnie wskazówki. W ten sposób można zobrazować
bierzmowanie. Zostaje na nas położona ręka. Wkraczamy na „boisko życia".
Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, co mamy robić. Słowa Jego posłania dźwięczą
nam w uszach. Czujemy Jego pomoc. Nie doznamy od Niego zawodu i będziemy
zdecydowani grać dla Niego. Musimy tylko chcieć Go słuchać. Przyjąć
sakrament bierzmowania oznacza zawrzeć z Bogiem swego rodzaju umowę.
Bierzmowany niejako mówi:„ Tak, wierzę w Ciebie, mój Boże, daj mi
Twojego Ducha Świętego, żebym do Ciebie całkowicie należał, nigdy od Ciebie
nie odstąpił i całe moje życie świadczył o Tobie duszą i ciałem, słowem i
czynem, na dobre i na złe". A Bóg mówi: „Tak, ufam ci, moje dziecko i obdaruję
cię moim Duchem. Będę cały twój. Nie odstąpię od ciebie w tym życiu tu na
ziemi i tym w niebie.
Będę w twoim ciele i twojej duszy, w twoich czynach i słowach. Nawet
jeśli zapomnisz o mnie, ja będę przy tobie na dobre i na złe". Każdy
chrześcijanin, katolik, którzy przyjął-sakrament Chrztu i jest w stanie łaski
uświęcającej, może być dopuszczony do Bierzmowania. Stan łaski uświęcającej
oznacza, że nie popełniło się żadnego grzechu ciężkiego. Przez grzech ciężki
człowiek odłącza się od Boga i może znowu pojednać się z Bogiem jedynie
poprzez spowiedź. Młody chrześcijanin, który przygotowuje się do
bierzmowania, znajduje się w jednej z najważniejszych faz swojego życia.
Powinien zrobić wszystko, aby całym sercem i umysłem pojąć wiarę;
powinien sam i z innymi modlić się o Ducha Świętego; powinien wszelkimi
sposobami pojednać się ze sobą, z ludźmi i z Bogiem, czemu służy spowiedź,
która zbliża do Boga także wówczas, gdy nie popełniło się grzechu ciężkiego.
OGŁOSZENIA NA II NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś o godzinie 18.00 nabożeństwo nowennowe do Matki Bożej
Miłosierdzia. Po nim Msza św. o godzinie 18.30 w intencjach nowennowych.

W poniedziałek wspomnimy św. Antoniego, opata, we wtorek
rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan (szczegóły na stronie
internetowej parafii i na plakatach), w środę św. Józefa Sebastiana Pelczara,
biskupa, w piątek św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy, za tydzień kolejna
Niedziela Słowa Bożego. Dzieciom i młodzieży życzymy udanych, bezpiecznych
i nie pozbawionych modlitwy ferii.
2. Zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. Wszystkim, którzy
przyjęli błogosławieństwo Boże udzielone w domu przez kapłana, jak również
tym, którzy zechcieli uczestniczyć we Mszach św. ofiarowanych w każdy dzień
kolędowy za Parafian i pobłogosławić domowników i mieszkanie we własnym
zakresie - serdecznie dziękujemy za modlitwę i życzliwość. Dziękujemy za
ofiary kolędowe przekazane duszpasterzom w mieszkaniach i podczas Mszy św.
w kościele. Zebrane ofiary duszpasterze w znacznej mierze wykorzystują na
braterskie wsparcie emerytowanych kapłanów i instytucji diecezjalnych.
3. Od poniedziałku liturgia dni powszednich w kościele dolnym. W
czwartek na zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu o
18.00 nabożeństwo do św. Jana Pawła II, Patrona Rodzin z rozważaniem
fragmentu Jego nauczania.
4. Zespół Charytatywny zaprasza potrzebujących w każdy czwartek w
godzinach od 17.30-19.30 w każdy 3. i 4. wtorek miesiąca w godzinach od 10.3012.30 do punktu wydawania odzieży po ubrania i obuwie. Ubrania można pobrać
dla siebie, rodziny i innych znajomych w potrzebie (wejście na poziomie
kościoła dolnego, sala nr 8, za zakrystią). Wolontariusze chętnie wydadzą sporo
łóżeczek dziecięcych, skompletują wyprawkę dla niemowlaka. Wspierający
punkt Caritas mogą przynosić używaną odzież w każdy czwartek od godziny
17.30. W zimie najwięcej potrzeba męskich pasków, ciepłych butów, rękawiczek
oraz plecaków. Boży Młyn we współpracy z Bankiem Żywności zaprasza
natomiast potrzebujących parafian w każdy wtorek od 11:30 do 13:00 po paczkę
żywnościową. Jadłodajnia św. Jana Kantego wydaje w każdy dzień roboczy
gorące posiłki dla potrzebujących i bezdomnych w godzinach od 13.30 do 14.00.
Wszystkie szczegóły na stronie internetowej parafii.
5. Biblioteka parafialna otwarta zwykle w niedziele od 11.30 do 12.00,
nieczynna do 30 stycznia br.
6. Żywy Różaniec Archidiecezji Krakowskiej organizuje pielgrzymkę do
Lyonu na beatyfikację Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot. (22.05.2022)
Autokarowa, sześciodniowa pielgrzymka bez całonocnych przejazdów w
dniach od 19 do 24 maja br. kosztuje 2690 PLN i 55 EUR. Zapisy w zakrystii.
7. Boży Młyn zaprasza na wykład dr Anny Wajdy, biblistki pt. Mesjasz w
tradycji biblijnej w środę, 19. stycznia o godz. 19.00.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Dudar, śp. Łucję
Niezgodę i w parafii św. Idziego w Giebułtowie śp. Genowefę Kłak. Wieczny
odpoczynek racz Im dać Panie...

