INTENCJE MSZALNE od 30 VII do 5 VIII 2018
Poniedziałek, 30 VII
7.00 + Aniela w 29 r.śm.
18.30 O zdrowie dla sąsiadów Aleksandry
Wtorek, 31 VII
7.00 O Boże błogosławieństwo dla Moniki i Grzegorza w 31 r. ślubu
18.30 W intencji Nowożeńców Marii i Macieja - int. od PanaMaChór
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Środa, 1 VIII
7.00 Dziękczynna w rocznicę urodzin Lucyny z prośbą o Boże błogosławieństwo
18.30 Intencja Radio Maryja
Czwartek, 2 VIII
7.00 + Dawid Kowalczyk
18.30 + Teresa Kralka
Piątek, 3 VIII
7.00 + za zmarłych wypominanych w wypominkach
18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ

Sobota, 4 VIII
7.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int.
od Róż Różańcowych
18.30 + Andrzej Dzięgielewski w 5 r.śm.
Niedziela, 5 VIII
7.30 ++ Franciszek, Maria, Julia, Antoni, Justyna, Mieczysław
9.00 + Helena w 28 r.śm.
10.30 + Maria Kotwicka w 1 r.śm.
12.00 Za parafian
18.30 + Artur Śliwa
20.00 + Tomasz Drzymała w 22 r.śm.

Jezus udał się na drugi brzeg Jeziora Galilejskiego, czyli Tyberiadzkiego. Szedł za
Nim wielki tłum, bo oglądano znaki, jakie czynił dla tych, którzy chorowali. Jezus wszedł na
wzgórze i usiadł tam ze swoimi uczniami.
A zbliżało się święto żydowskie, Pascha. Kiedy więc Jezus podniósł oczy i ujrzał, że
liczne tłumy schodzą się do Niego, rzekł do Filipa: «Gdzie kupimy chleba, aby oni się
najedli?» A mówił to, wystawiając go na próbę. Wiedział bowiem, co ma czynić.
Odpowiedział Mu Filip: «Za dwieście denarów nie wystarczy chleba, aby każdy z
nich mógł choć trochę otrzymać».
Jeden z Jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do Niego: «Jest tu jeden
chłopiec, który ma pięć chlebów jęczmiennych i dwie ryby, lecz cóż to jest dla tak wielu?»
Jezus zaś rzekł: «Każcie ludziom usiąść». A w miejscu tym było wiele trawy. Usiedli
więc mężczyźni, a liczba ich dochodziła do pięciu tysięcy.
Jezus więc wziął chleby i odmówiwszy dziękczynienie, rozdał siedzącym; podobnie
uczynił i z rybami, rozdając tyle, ile kto chciał. A gdy się nasycili, rzekł do uczniów:
«Zbierzcie pozostałe ułomki, aby nic nie zginęło». Zebrali więc i ułomkami z pięciu chlebów
jęczmiennych, pozostałymi po spożywających, napełnili dwanaście koszów.
A kiedy ludzie spostrzegli, jaki znak uczynił Jezus, mówili: «Ten prawdziwie jest
prorokiem, który ma przyjść na świat». Gdy więc Jezus poznał, że mieli przyjść i porwać Go,
aby Go obwołać królem, sam usunął się znów na górę.
REFLEKSJA
Postawmy dwa akcenty.
Pierwszy na genezę cudu. Cud rozpoczyna się nie tylko tam, gdzie jest
Chrystus. Może dokonać się równie dobrze tam, gdzie pojawi się bezimienny chłopiec,
gotów podzielić się tym, co otrzymał na drogę od mamy. Cud rozpoczyna się w
dawaniu. O tym przekonuje rozmnożenie chleba na pustkowiu i w jeszcze większym
stopniu Eucharystia, w której dziś uczestniczę. Daje ze swego ten, który kocha. Dając
przybliżam cud otrzymywania od tych, którzy mnie pokochają i też mi dadzą.
Drugi akcent. Stawiam go na ufność. Na ufność w to, że zawsze znajdzie się
ktoś, kto da, że zawsze znajdzie się ktoś, kto pobłogosławi i że moje życie nie skończy
się wraz ze zjedzoną przeze mnie ostatnią kromką powszedniego chleba.

HUMANAE VITAE – Dokument ciągle aktualny
W ubiegłą środę (25 lipca) minęła 50. rocznica opublikowania encykliki Pawła
VI Humanae vitae o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego.
Przypominaliśmy we Wspólnocie w styczniu br. o zbliżającej się rocznicy i o
zdarzeniach w Archidiecezji Krakowskiej związanych z jej przeżywaniem, zwłaszcza o
cyklu spotkań, prelekcji i modlitwy rodzin przygotowanym przez Wydział
Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej pod hasłem Małżeństwo - projekt na
całe życie.
Jak pamiętamy, papieski dokument budził sprzeciw przed i po jego
opublikowaniu. Także dzisiaj, w niektórych środowiskach bywa przyjmowany
niechętnie. Fakt trudnego przyjęcia dokumentu staje się częściowo zrozumiały, kiedy
przeanalizujemy jego treść. Dokument uczy bowiem, że prawdziwa miłość małżeńska
jest związana z godnością i obowiązkiem rodzicielstwa. Świadomego rodzicielstwa.
Godność i obowiązek przekazywania życia człowiek otrzymał od Boga.
Stwórca uczynił w ten sposób ludzi swymi współpracownikami w dziele
przekazywania życia.
Encyklika charakteryzuje miłość małżeńską. Wskazuje, że jest ona ludzka,
czyli cielesna i duchowa zarazem. Poleca łączyć te dwa wymiary. Jakie to ma
praktyczne znaczenie? Otóż spotykamy się dziś z powszechnie powtarzanym
sloganem uprawiać seks. Arcybiskup Hoser w jednym ze swych wywiadów zwrócił
uwagę czytelników, że m.in. przez formułowanie takich określeń jesteśmy dziś
skłonni do banalizowania aktu seksualnego. Że łatwo nam przychodzi określać go
jako czynność fizjologiczną lub może nawet rozrywkową, relaksującą. Tymczasem
właśnie Humanae vitae ukazuje, że małżonkowie podejmujący współżycie seksualne,
pielegnując miłość cielesną i duchową, są sobie wierni i jako rodzice otwierają się na
przyjęcie daru życia. Uczestniczą we współżyciu jako osoby. Są dalecy od
banalizowania zbliżenia. Współżycie seksualne, które podejmują jest dla nich
odpowiedzialne i doniosłe.
Encyklika określa też miłość małżeńską jako pełną, pozbawioną egoizmu, jako
szczególną formę przyjaźni między małżonkami we wzajemnym, całkowitym
oddaniu. Dokument wymaga, by rozumieć miłość małżeńską jako wierną i wyłączną
aż do końca życia. Po czwarte wreszcie określa miłość małżonków jako płodną i
zmierzającą ku wzbudzeniu nowego życia, a w konsekwencji ku przedłużeniu samej
miłości w życiu i dojrzałości seksualnej potomków.
Papież Paweł VI podkreślił także w encyklice, że pożycie małżeńskie jest
godne i uczciwe nie tylko wtedy, gdy przekazuje życie ludzkie, ale również wówczas,
gdy jest ono niepłodne bez winy małżonków.
Encyklika Humanae vitae akcentuje, że antykoncepcji nie da się pogodzić z
miłością
małżeńską.
Stosowanie
środków
przeciw
życiu
ludzkiemu
i ubezpładniających ludzi na stałe lub czasowo (środki antykoncepcyjne) określa jako
niedopuszczalne. Zwraca też uwagę na uboczne skutki stosowania środków
antykoncepcyjnych, m.in.: zanik szacunku dla kobiet i ich psychiki, upadek
obyczajów, demoralizację młodzieży, wzrost przypadków zdrady małżeńskiej,
szkodliwość dla zdrowia itp.

W nawiązaniu do ewangelii z dzisiejszej niedzieli (J 6,1-15) zwróćmy uwagę
na jeszcze jeden prorocki wątek encykliki. Opiera się ona błędnemu założeniu, iż
zasoby surowcowe Ziemi są stałe i nie mogą wzrastać. Wieszczono wtedy katastrofę
demograficzną. Wzrośnie ilość mieszkańców Ziemi do tego stopnia, że nie będą mieli
co jeść.
Dziś już chyba nikt nie wątpi, że zasoby mogą wzrastać, wystarczy odkrycie
w każdym z nas boskiego prezentu do bycia dobrym, czyli otwartym na przyjęcie
życia i na dzielenie się z nim, tym, co posiadamy.
Pięćdziesiąt lat, które aktualnie przeżywamy ukazuje nam prawdziwość i
aktualność obaw Piotra tamtych czasów. Stąd impuls do zaakcentowania znaczenia tego
dokumentu.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 17. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. We wtorek wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, w środę
wspomnienie św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła oraz 74.
rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.
W czwartek, we wspomnienie MB Anielskiej również w naszym kościele
parafialnym możliwość uzyskania odpustu Porcjunkuli wysłużonego przez św.
Franciszka z Asyżu. Uzyskujemy go pod zwykłymi warunkami, czyli po spowiedzi,
wolni od przywiązania do grzechu, nawiedzamy kościół, przyjmujemy Komunię św.,
odmawiamy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, oraz inną modlitwę w intencji Ojca św.
Franciszka. Wszystko po to, by otrzymać darowanie kar za grzechy odpuszczone
wcześniej w sakramencie pokuty. W czwartek wspomnimy również 2. rocznicę śmierci
śp. ks. Kardynała Franciszka Macharskiego, polecając Go pamięci modlitewnej
Diecezjan. W sobotę wspomnimy św. Jana Marii Vianneya, proboszcza z Ars.
2. W pierwszy czwartek sierpnia całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu. O 18.00 comiesięczne nabożeństwo do św. Jana Kantego. Po Mszy św.
wieczornej do godz. 20.00 Godzina Święta. W pierwszy piątek sierpnia okazja do
spowiedzi od 6.30 do 7.30 oraz od 17.00 do 19.00. Odprawiamy Msze św. o godz. 7.00 i
wynagradzającą NSPJ o godz. 18.30. Po wieczornej Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu do godz. 21.00. W pierwszą sobotę sierpnia Msza św. wynagradzająca
Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi o godz. 7.00. Po niej nabożeństwo w tej
samej intencji. W okresie wakacji, w niedziele nie odprawiamy Mszy św. o godz. 13.15
i 17.00, w dni powszednie nie odprawiamy Mszy św. o godz. 7.30. Okazja do
spowiedzi w dni powszednie 30 minut przed Mszą św., nie spowiadamy w czasie
Mszy. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych.
3. Chorych z rejonu ks. proboszcza i ks. Jacka odwiedzimy w najbliższą sobotę
wyjątkowo od godziny 8.30.
4. Zapisy na Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę, która odbędzie się
w dniach 6 – 11 sierpnia, przyjmowane są w biurze przy kolegiacie św. Anny w godz.
17.00-19.00 oraz internetowo na stronie www.ppk2.pl.
5. Dziękujemy wszystkim, którzy mimo wzrastających upałów uczestniczą w
liturgii w obrębie świątyni i przychodzą na Mszę św. stosownie, skromnie ubrani.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Genowefę Adamską. Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie...

