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INTENCJE MSZALNE od 18.06 do 24.06. 2018r.
Poniedziałek 18.06.

7.00 + Anna Surówka - od sąsiadów z klatki VII i znajomych z bloku
7.30 + Zofia Dutkiewicz - od pielgrzymujących
18.30 + Anna Pinkalska

W S P Ó L N OTA

Wtorek 19.06.

7.00 ++ Genowefa i Julian
7.30 + Zofia Dutkiewicz - od Róży VI dla członkini o 1994 roku
18.30 ++ Janina i Mieczysław Karczyńscy, Kazimiera, Helena, Jan Burzyński

Środa 20.06.

7.00 + Anna Surówka - od sąsiadów z klatki VII i znajomych z bloku
7.30 + Zofia Dutkiewicz - od rodziny Dutkiewiczów z Buska Zdroju
18.30 + Jan Turoń

Czwartek 21.06.

7.00 1) + Anna Surówka - od sąsiadów z klatki VII i znajomych z bloku
2) + Marian Chmurski
7.30 + Jan Strojny
18.30 ++ Jan, Władysław

Piątek 22.06.

7.00 1) ++ Maria i Roman Gawron
2) + Anna Surówka - od sąsiadów z klatki VII i znajomych z bloku
7.30 W 85. rocz. urodzin Cecylii, dziękczynna z prośbą o opiekę Matki Bożej Miłosierdzia
18.30 1) ++ Marianna, Eugenia, Hipolit

Sobota 23.06.

7.00 1) ++ Wanda, Władysław w dniu imienin, Tadeusz w dniu ojca
2) O Boże błogosławieństwo dla Anny Tumidajewicz
7.30 O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. prałata Jana
Franczaka z okazji święceń kapłańskich i imienin - od Róż Różańcowych
18.30 + Kazimierz Sagan w rocz. śm.

Niedziela 24.06.
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

++ Janina, Jan, Elżbieta
++ Władysław, Genowefa, Józef
+ Jan Turoń
O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. prałata Jana
Franczaka w dniu imienin - od parafian
Za parafian
+ Olga
+ Janina Król
++ Alojzy, Janina i zmarli z rodziny, Jerzy, Kazimierz i zmarli z rodziny

BIU LETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JA NA KA NTEGO

www.jankanty.pl

E wa n g e l ia n a n ie dz ie l ę ( M k 4 , 2 6 - 3 4 )
Jezus powiedział do tłumów: „Z królestwem Bożym dzieje się tak, jak gdyby
ktoś nasienie wrzucił w ziemię. Czy śpi, czy czuwa, we dnie i w nocy nasienie
kiełkuje i rośnie, on sam nie wie jak. Ziemia sama z siebie wydaje plon, najpierw
źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie. A gdy stan zboża na to pozwala,
zaraz zapuszcza sierp, bo pora już na żniwo”.
Mówił jeszcze: „Z czym porównamy królestwo Boże lub w jakiej przypowieści
je przedstawimy? Jest ono jak ziarnko gorczycy; gdy się je wsiewa w ziemię, jest
najmniejsze ze wszystkich nasion na ziemi. Lecz wsiane, wyrasta i staje się większe
od innych jarzyn; wypuszcza wielkie gałęzie, tak że ptaki powietrzne gnieżdżą się
w jego cieniu”.
W wielu takich przypowieściach głosił im naukę, o ile mogli ją zrozumieć.
A bez przypowieści nie przemawiał do nich. Osobno zaś objaśniał wszystko swoim
uczniom.

R e f l e ksj a
Dopóki jesteśmy na terenie metafor i symboli, niewiele z tego rozumiemy.
Jezus tylko swoim uczniom objaśniał wszystkie te sekrety. Dlaczego? Bo
trzeba być Jego prawdziwym uczniem, by pojąć, że pozorne niepowodzenie
w tym świecie jest tak naprawdę zapowiedzią niepojętego szczęścia nie z tego
świata.
Kto kurczowo trzyma się wersji udanego życia na ziemi, mógłby poczuć
się zraniony oczywistą prawdą, że nic na tym świecie nie jest trwałe
i wcześniej czy później wszystko się skończy. Zanim więc ziarno uschnie we
wnętrzu dłoni, a gałązka cedrowa zwiędnie na drzewie, albo duch zmarnieje
w ciele, oby siła ramienia Boga nas oderwała i obdarzyła NOWĄ SZANSĄ
NIEPRZEMIJANIA!

IV Przykazanie Boże. Szacunek - czy zawsze?

Ogłoszenia na XI Niedzielę Zwykłą

Oddawanie czci przede wszystkim odnosi się do Pana Boga - to Jego mamy czcić. Ale
właśnie dlatego, że rodzice tak blisko są Boga Stwórcy w akcie powoływania do życia ich
i Bożego dziecka, to także im należy się cześć - mówił podczas ostatnich w tym roku
akademickim dialogów u św. Anny abp Marek Jędraszewski.
Jedno z pierwszych pytań dotyczyło kwestii czy jeżeli rodzice mają wątpliwości co do
wyboru męża lub żony należy ich posłuchać czy raczej postawić na swoim? Odpowiadając
na to pytanie metropolita powiedział, że rodzice mają prawo do dawania rad i zarazem
mają taki obowiązek. Ale to jest tylko i aż rada. Ostatecznie decyzja należy do tych, którzy
chcą ze sobą żyć w związku małżeńskim, bo to jest ich wybór.
Co mówić rodzicom, którzy nie chcą pozwolić wyprowadzić się z domu dziecku, które
chce się usamodzielnić? Czy wyprowadzając się, okaże brak szacunku? Arcybiskup
wyjaśnił, że jest rzeczą oczywistą, że dorosłe dzieci nie mogą być ciągle na utrzymaniu
rodziców, bo to jest w jakiejś mierze deprawujące. Z drugiej strony jednak życie samodzielne
wiąże się z pewnym ryzykiem. Wszystko zależy od tego dlaczego chce się wyjść z domu. Bo
jeśli tylko po to, być żyć tak, jak mi się podoba, wbrew przykazaniom, sprzeciw rodziców
może wynikać z troski.
Kolejne pytanie brzmiało: Czy grzechem jest modlitwa o śmierć rodzica w sytuacji, gdy
wyniszcza on całą rodzinę? Arcybiskup odpowiedział, że powinna to być raczej modlitwa
o jego nawrócenie, by coś takiego się wydarzyło, co sprawi, że te relacje nie będą
wyniszczaniem, ale wspólnym budowaniem.
Jedno z ostatnich pytań dotyczyło napiętych relacji z „toksycznym" rodzicem. Czy na
dziecku spoczywa obowiązek naprawy takiej relacji i pogodzenia się? Metropolita
przypomniał, że Pan Jezus uczy, iż jeśli ktoś przychodzi przed ołtarz a ma
nieuporządkowaną relację, powinien zostawić swój dar, pojednać się i dopiero wtedy
przyjść znowu. Wyjaśnił, że taka naprawa relacji czasem wymaga dużo wysiłku, ale na tyle
na ile się da, trzeba starać się te relacje ciągle na nowo kształtować.
Ostatnie pytanie brzmiało: Dlaczego Kościół tak mało mówi, że dziecko nie jest
własnością swojego rodzica? I dalej co zrobić z zaborczą miłością rodzica wobec dziecka? Dziecko w ogóle nie jest własnością rodziców, bo nie jest rzeczą. Oprócz tego, że istnieje
bardzo ważna relacja miedzy rodzicem a dzieckiem, jest jeszcze ta ważniejsza między
Panem Bogiem a dzieckiem. Jeśli rodzice zdają siebie sprawę z tego, że oni nie są
najważniejsi, a przynajmniej nie są jedyni, że jest jeszcze Pan Bóg, to na pewno uczy to
przyjmowania jakiegoś dystansu i ostrożności w traktowaniu swojego dziecka nie
przedmiotowo i nie na zasadzie, że ono jest moje i mogę zrobić z nim niemal co chcę i co
więcej, mogę sterować jego życiem - tłumaczył metropolita. Podkreślił zarazem, że jeśli
zaborcza miłość rodzica dotyczy dorosłego dziecka, trzeba przerwać taką sytuację. Czasem
takie „przerwanie pępowiny" jest zbawienne także dla rodziców.
Czerwcowe spotkanie było ostatnim przed przerwą wakacyjną. Kolejne "Dialogi
z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim" odbędą się 18 października w kościele MB
Różańcowej w Krakowie i będą zatytułowane "Stulecie niepodległości. Kościół a państwo.
Relacje.” Serdecznie na nie zapraszamy.

1. W środę wspomnienie dowolne bł. Władysława Bukowińskiego, w czwartek
św. Alojzego Gonzagi, w najbliższą niedzielę uroczystość Narodzenia św. Jana
Chrzciciela i odpust MB Nieustającej Pomocy w Mydlnikach z sumą o godzinie 12.00.
2. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek, 22
czerwca o godzinie 10.00. Zapraszamy społeczność SP nr 153 im. ks. prof. Józefa
Tischnera, ZSO nr 8 im. prof. Akademii Krakowskiej Jana Kantego. Okazja do
spowiedzi św. dla uczniów we: wtorek, środę i czwartek od godz. 18.00 do 19.00.
3. W środę 20 czerwca kolejna nowenna przed uroczystością stulecia uzyskania
niepodległości przez naszą Ojczyznę. Tym razem przygotowana przez Kręgi
Domowego Kościoła działające przy naszej parafii.
3. W najbliższy czwartek ks. prałat Jan Franczak świętuje 54. rocznicę święceń
kapłańskich, a najbliższą niedzielę imieniny. Winszując Czcigodnemu Solenizantowi
zapraszamy na Mszę św. ofiarowaną od parafian z okazji tych obchodów w najbliższą
niedzielę, 24 czerwca o godzinie 12.00. Mszę św. wokalnie oprawi chór Amicus.
4. Odwołaliśmy udział wiernych w nocnej adoracji IHS w Sanktuarium
w Łagiewnikach z powodu braku chętnych. Przypominamy o zaproszeniu parafian na
pielgrzymkę do Sanktuarium św. Jana Pawła w piątek 22 czerwca. W programie
nabożeństwa o 17.00 Msza św., potem procesja światła z modlitwą różańcową. Koszt
przejazdu nie przekroczy 10 PLN. Wyjazd, jeśli dojdzie do skutku, o 16.00. Zapisy
chętnych w zakrystii. Do tej pory zapisała się jedna chętna osoba.
5. Wolontariusze Stowarzyszenia Charytatywnego Dobrosław oraz rodzice Kamila
Obary dziękują za ofiary zebrane przed kościołem przed trzema tygodniami w kwocie
1826 PLN.
Przy okazji przestrzegamy przed wspieraniem tych, którzy kwestują przed
kościołem na własną rękę. Takie wsparcie może zostać zmarnotrawione, przeznaczone
między innymi na zniewolenie nałogiem alkoholizmu. Materiały informacyjne, ulotki,
kserokopie dostarczane do kościoła bez powiadomienia proboszcza przeznaczamy na
makulaturę i nie polecamy ich czytać.
6. Wiemy na pewno, że z chwilą rozpoczęcia wakacji nie działają jadłodajnia dla
bezdomnych i potrzebujących oraz biblioteka parafialna. Resztę informacji
o funkcjonowaniu parafii zgromadzimy do najbliższej niedzieli i zaprezentujemy
w formie plakatu w gablotach parafialnych, w kieszeni przy wejściu do kancelarii
oraz na stronie internetowej parafii.
7. Wczoraj w naszej parafii cieszyliśmy się złotym jubileuszem małżeństwa
Agnieszki i Kazimierza Korusów. Gratulujemy Dostojnym Jubilatom oraz prosimy
o modlitwę w intencji wszystkich par Złotych i Srebrnych Jubilatów, którzy zawarli
sakramentalne związki małżeńskie w 1968 i w 1993 roku. Już zapraszamy na wspólną
Mszę św. w Ich intencji, którą tradycyjnie odprawiamy w Święto Najświętszej
Rodziny, w tym roku 30 grudnia o godzinie 12.00.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Elżbietę Długosz, śp. Danielę Frydryk,
śp. Tadeusza Skaba, śp. Romanę Kuśnierz, śp. Marię Schlösser. Wieczny odpoczynek racz
Im dać Panie...

