INTENCJE MSZALNE od 14 do 20.11.2022
PONIEDZIAŁEK, 14.11.2022
7.00 1. + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 14; 2. + Józef DĘBSKI
3. dziękczynna w 55. rocznicę ślubu Stanisławy i Leopolda z prośbą o
dalsze łaski dla Jubilatów i Ich rodziny
7.30 + Maria BIELA od bratanicy Elżbiety z rodziną; 18.30 + Danuta JÓŹWIK
WTOREK, 15.11.2022
7.00 O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla księdza
Janusza MOSKAŁY z okazji imienin od Parafian
7.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 15
18.30 + Wacław ŻABA od koleżeństwa Renaty z pracy
Uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia, Patronki Kościoła dolnego,
ŚRODA, 16.11.2022
7.00 1. ++ Czesław BARNAŚ w 11. Rocznicę śmierci i zmarli z rodziny
2. + Marian GADULA od rodziny TURONIÓW
9.00 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 16
18.30 INTENCJE NOWENNOWE
CZWARTEK, 17.11.2022
7.00 1. o pomyślność w sprawach zawodowych dla Doroty
2. ++ Aleksandra i Roman ŚNIEGOWSCY
7.30 + Maria BIELA od bratanicy Katarzyny z rodziną
18.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 17
PIĄTEK, 18.11.2022
7.00 1. + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 18; 2. + Adam
3. ++ Irena i Antoni LEPIARSCY
7.30 + Maria BIELA od bratanicy Jadwigi
18.30 ++ Stanisław i Antonina oraz zmarli z rodziny
SOBOTA, 19.11.2022
7.00 1. ++ Aniela i Michał
2. o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Justyny i Wojciecha w 9.
rocznicę ślubu oraz dla ich dzieci
7.30 + Danuta ŚWIST Msza św. gregoriańska 19
18.30 + Anicet w 30. rocznicę śmierci i Janina ZBOROWSCY
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA, 20.11.2022
7.30 ++ Janina i Kazimierz AUGUSTYNIAKOWIE, Barbara
9.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie w 11. rocznicę
urodzin Frania i 2. rocznicę urodzin Adasia
10.30 ++ Zofia i Stanisław NOWAKOWSCY
12.00 + Danuta ŚWIST Msza św. greg. 20; 13.15
+ Janusz ZIARKOWSKI
17.00 ++ Domicella i Jan DUDZIKOWIE
18.30 + Małgorzata NOWAK od pracowników Katedry Biochemii UJ
20.00 Za Parafian
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EWANGELIA NA 33. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 21, 5-19/
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi
kamieniami i darami, Jezus powiedział: «Przyjdzie czas, kiedy z tego, na
co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie był zwalony».
Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy to się
dziać zacznie?» Jezus odpowiedział: «Strzeżcie się, żeby was nie
zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić:
„To ja jestem” oraz: „Nadszedł czas”. Nie podążajcie za nimi! I nie
trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw „musi
się stać”, ale nie zaraz nastąpi koniec».
Wtedy mówił do nich: «„Powstanie naród przeciw narodowi” i
królestwo przeciw królestwu. Wystąpią silne trzęsienia ziemi, a
miejscami głód i zaraza; ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na
niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was ręce i będą was
prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu
mojego imienia wlec was będą przed królów i namiestników. Będzie to
dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu
nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i
mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie mógł się
oprzeć ani sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia,
krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu
mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy
wam nie spadnie. Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie».
REFLEKSJA
Nie potrzeba środków masowego przekazu, które bazują na sensacji.
Wystarczy test osobistej uwagi. Na czym ją skupiłem czytając powyższe słowa
Jezusa? Na rozmiarze i rodzajach kataklizmów, innymi słowy na tym, co
sensacyjne, czy na potrzebie ustawicznego nawracania nawet w tak trudnych
okolicznościach, czyli na tym, co najistotniejsze w zamyśle Zbawiciela?

DEKALOG. NIE POŻĄDAJ ŻONY BLIŹNIEGO SWEGO, cz. II
Wystrzegamy się, na ile to możliwe, grzesznego zamiaru popełnienia
grzechu, zwracania się myślą ku złu, którego raczej nigdy nie popełnimy i
upodobania w swoich wcześniejszych grzechach.
Czynimy to jednak bez nadmiernego lęku. Potrzebujemy wiary nie tylko
odwracającej się od obiektu pożądania ale też, a nawet przede wszystkim wiary
nawracającej się do Jezusa. Jako realiści porzucamy marzenia o bezgrzeszności
naszych myśli. Porzucamy marzenia o chwili, w której wszystkie one będą
kryształowo powściągliwe, pozbawione roznamitętnionego obciążenia.
Przenosimy główną uwagę z siebie na Jezusa. Bez obaw, On nas kocha pomimo
tego, że tyle jest w nas brzydoty i świntuszenia. Jeśli w to wierzymy, to to, czy
ustąpią w nas wszelkie seksualne udręki nie jest już tak śmiertelnie ważne.
Najważniejsze staje się powoli to, że chcemy kochać Jezusa coraz prawdziwiej.
Uczymy się właściwie oceniać pokusy, czyli za bardzo się nimi nie przejmować,
a jeśli już, to rozeznawać je jako kolejną próbę do ufniejszego powierzenia się
Jezusowi.
Uznajemy w pokorze swego serca, że wyobrażenia namiętne gnieżdżą się
w nas najczęściej nie z powodu naszej złej woli, tylko w wyniku słabości.
Zaprzestajemy udręki roztrząsania, czy pojawiło się już coś grzesznego w moim
myśleniu, czy jeszcze nie. Nawet gdyby pojawiło się, słabość taką najprościej
przezwyciężamy przez zwyczajne, ufne powierzenie się Jezusowi: Sam widzisz
Panie Jezu, jaki jestem, ale i tak najważniejsze jest to, że Ty mnie kochasz i nawet
tym doświadczeniu chcesz mnie coraz mocniej do siebie zbliżyć. I ja tęsknię za
spotkaniem z Tobą w Komunii św. Nie lękam się tego spotkania. Mam wolę
przyjmować Najświętszy Sakrament jak najczęściej.
Podczas spowiedzi uczymy się poruszać problem pożądania cielesnego z
roztropnością, tylko wtedy, gdy owa roztropność mnie do tego przymusi. Mamy
jasność co do obowiązku wyznania grzechów ciężkich, natomiast wobec
potrzeby wyznania innych grzechów możemy kierować się Bożą miłością i
wolnością dzieci Bożych. Gdyby ich wyznanie miało w nas wzbudzić zamęt,
narastające skrupuły, nie trzeba ich wyznawać. Powinniśmy to uczynić gdy nam
to pomaga w duchowej walce i w ufnym przylgnięciu do Jezusa.
Opanowując pragnienia zmysłowe potrafimy i powinniśmy wiele zrobić
sami, pomiędzy spowiedziami. Stale powinniśmy być świadomi napięcia w nas
pomiędzy dążeniami ducha i ciała. Napięcie to jest wpisane w naturę człowieka.
Poznając i rozumiejąc siebie, uczymy się wytrwałości i cierpliwości w
niekończącym się stanie owego napięcia. Możemy kontrolować w spojrzeniu na
wdzięk ciała nasze intencje. Gdzie im bliżej? Do pełnienia woli Bożej i pomocy
bliźniemu, czy do wykorzystania go? Możemy czuwać nad uczuciami i
wyobraźnią chroniąc je przed upodobaniem w nieczystości. Możemy zachować
naturalną wstydliwość, czyli postępować w odmawianiu odsłaniania tego, co
powinno pozostać zakryte. Regularnie możemy modlić się o skromność.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 33. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś w Kościele w świecie 6. Światowy Dzień Ubogich (ofiary na ten
cel można złożyć do okolicznościowo oplakatowanej skarbony na Kuchnię św.
Jana Kantego) oraz 14. Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym na
Ukrainie (więcej szczegółów nt. form tej solidarności na stronie internetowej
parafii).
W naszym kościele gościmy o. Oblata NMP, który głosi homilię o
tematyce misyjnej i tradycyjnie rozprowadza kalendarze misyjne.
2. W środę uroczystość Matki Bożej Miłosierdzia, czyli święto Patronki
kościoła dolnego. Msze św. w ten dzień w kościele górnym o godzinie 7.00, 9.00
i 18.30. Comiesięczna nowenna z odczytaniem intencji złożonych przez
wiernych o godzinie 18.00. Wieczorną sumę odprawi i kazanie wygłosi ks. dr
Marian PÓŁCHŁOPEK, pracownik naukowy UPJP2, Duszpasterz Ludzi Morza
USA. Okazja do spowiedzi podczas każdej Mszy św. oraz w dni powszednie od
godziny 18.00.
W czwartek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy. W
naszym kościele całodzienna adoracja IHS w kościele dolnym. O godzinie 18.00
w kościele górnym nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II, Patrona Rodzin z
rozważaniem fragmentu Jego nauczania. W piątek wspomnimy bł. Karolinę
Kózkówną, patronkę dziewcząt w Polsce.
W najbliższą niedzielę Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata. Po Mszy św. o godzinie 12.00 wystawimy Najświętszy Sakrament,
odmówimy Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i poświęcimy Mu całą
rodzinę ludzką.
Podczas Mszy św. o godzinie 10.30 pobłogosławimy na ministrantów
sześciu chłopców, którzy w naszej parafii od wakacji przygotowywali się pilnie
do służby przy ołtarzu. Zapraszamy na tę uroczystość rodziny chłopców,
zwłaszcza chrzestnych, ich wychowawców i nauczycieli, jak również ich
koleżanki i kolegów.
3. Gratulujemy o. Konradowi Żbikowi OCist złożenia ślubów wieczystych
w opactwie w Jędrzejowie w miniony piątek. Za przyczyną św. Benedykta, św.
Bernarda, św. Konrada i bł. Wincentego Kadłubka modlimy się o potrzebne
łaski dla Neoprofesa i dla wszystkich kontynuujących drogę wypełniania w życiu
rad ewangelicznych. Prosimy o nowe, gorliwe powołania kapłańskie i zakonne.
4. W sobotę o 20.00 Róże Różańcowe rozpoczynają tygodniowe Jerycho
Różańcowe przed rozpoczęciem nowego roku liturgicznego. Zapisy
elektroniczne na stronie Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej.
5. Boży Młyn zaprasza w środę po wieczornej Mszy św. na wykład
biblistki, dr Anny Wajdy pt. Teologiczny wymiar opowiadania o weselu w Kanie
Galilejskiej.
5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jana RYBACKIEGO. Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie…

