INTENCJE MSZALNE od 13 do 19 sierpnia 2018
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Poniedziałek, 13 sierpnia, Święto NMP Kalwaryjskiej
7.00 ++ Wiktoria i Marcin
18.30 Intencja pochwalna na cześć i uwielbienie Trójcy Najświętszej
Wtorek, 14 sierpnia
7.00 ++ Aniela i Ludwik Oliwa
18.30 W intencji Marysi i Maćka, aby Pan Bóg umacniał ich na nowej drodze
powołania małżeńskiego
Środa, 15 sierpnia, Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.30 + Wiesław Stefańczyk w 17. r. śm.
9.00 ++ Maria i Czesław, Józef z rodziny Krawiec
10.30 dziękczynna z prośbą o łaskę opieki Matki Bożej i zdrowie dla Aliny, Sławomira,
przemysława i Lecha
12.00 Za Parafian
18.30 ++ Karolina w 13. r. śmierci, Zygmunt, Elżbieta
20.00 Katarzyna i Piotr Szeląg i zmarli rodzice
Czwartek, 16 sierpnia
7.00 o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. prałata Jacka
Koniecznego od Parafian
18.30 Intencje nowennowe: 1. + Antoni w 14. r. śmierci
2. Bolesław Kaczmarzyk w 13. r. śm.
Piątek, 17 sierpnia, Święto św. Jacka
7.00 o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę MB i rychły powrót do zdrowia
dla ks. Jacka Kurzydło od Koła Przyjaciół Radia Maryja
18.30 + Eugeniusz
Sobota, 18 sierpnia
7.00 + Cecylia Kozera w 8. r. śmierci
18.30 + Jan Koper
20. Niedziela Zwykła, 19 sierpnia
7.30 + Marian
9.00 o Błog. Boże i zdrowie dla Agnieszki i Huberta w 1. r. ślubu
10.30 + Maria Groblicka w 8. r. śmierci
12.00 o potrzebne łaski, dary Ducha Świętego, opiekę MB i rychły powrót do zdrowia
dla ks. Jacka Kurzydło od róż różańcowych
18.30 + Julia Maroń w 35. r. śmierci
20.00 Za Parafian

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /J 6, 41-51/
Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z
nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy?
Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem».
Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do
Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu
ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od
Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca;
jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we
Mnie wierzy, ma życie wieczne.
Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb,
który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba.
Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało,
wydane za życie świata».
REFLEKSJA
Którą z krakowskich restauracji wybrałbym, żeby zaprosić do niej na posiłek
Jezusa? Ile czasu należałoby zarezerwować na spotkanie z Nim?
Kiedy jem prędko...z automatu lub z...food trucka, czy On wtedy jest blisko
mnie?
Owszem, jest.
Codzienna czynność prowadzi mnie do Jezusa, syna cieśli. On chce mnie
spotkać tam, gdzie jestem. W tym, co aktualnie robię. Nie muszę szukać Boga gdzie
indziej. Żeby spotkać się z Nim - nie muszę czekać na niezwykłą okazję, na uroczysty
kontekst. Jeśli to, co mnie tu i teraz spotyka zaczynam odczytywać jako znak obecności
Boga, zaczynam wierzyć.
Najwłaściwszym ceremoniałem mego spotkania z Bogiem jest...codzienność.

PREZENTUJ BROŃ!
Schodziłem w minioną środę ze Świnicy w kierunku Kasprowego. Po
uszkodzeniu szlaku na Zawrat inaczej się nie da, chcąc jednocześnie pozostać na grani.
Jak na dłoni widziałem korowód wychodzący mi naprzeciw pomiędzy Kasprowym i
Beskidem. Po wyjeździe, czekając na zjazd kolejką ze szczytu członkowie tego
korowodu zdobyli się na górski spacer. Ostrzyłem w myślach mój miecz i grot mej
włóczni na chwilę spotkania z tłumem. Żeby przedrzeć się przezeń niezauważonym,
skutecznie fechtując umiejętnością zachowania dystansu; żeby jak najszybciej i jak
najdyskretniej znaleźć się poza rozkrzyczaną lawą pełznącą w klapkach.
Lawa pochłonęła mnie. Wtopiwszy się w nich, mimowolnie zarejestrowałem
fragmenty ich rozmów. Byli szczerze zachwyceni. Byli dumni że, zdobyli swój
pierwszy tatrzański dwutysięcznik, Beskid. Nieważne że wyruszyli na jego podbój z
wysokości 1970 m.n.p.m. Oni go zdobyli i w rozmowach telefonicznych prezentowali
wrażenia ze szczytu. Usłyszałem nawet jedno przekleństwo, tutaj jakby czystsze, mniej
szkodliwe, jako dowód najszczerszego zachwytu obserwatora. Obezwładniła mnie i
przekonała do nich ich broń niekłamanego zachwytu. Właściwie nawet trudno
powiedzieć o niej broń. Oni czuli się zachwyceni, bezpieczni i szczęśliwi. Nie
potrzebowali obrony, tym bardziej broni.
Sam przystanąłem na szczycie Beskidu i obejrzałem z podziwem panoramę
360o. Udzielił mi się ich zachwyt i duma z powodu tego, że tu jestem i że widzę to
piękno, które widzą oni. Wcześniej przyzwyczajony do obcowania z pięknem natury,
teraz odkrywałem je jakby na nowo.
Poruszam wątek sposobienia i odkładania broni nie bez powodu. W środę, 15
sierpnia br., w Dzień Wojska Polskiego będziemy mieli możliwość obejrzeć wojskową
Defiladę Niepodległości na Wisłostradzie w Warszawie. Wspomnimy Cud nad Wisłą
sprzed 98 lat. Poszukamy w sobie odwagi stawienia czoła każdemu realnemu
zagrożeniu, nie tylko armii bolszewickiej. Defilada, jak ufamy, kolejny raz uspokoi nas,
Polaków, a potencjalnych wrogów być może skłoni do respektu. Najlepiej, gdybyśmy
ją przyjęli jako obrazową parafrazę przysłowia: owszem, mamy dobry miecz, choć
najlepiej by było, gdyby Bóg nie dał nam okazji do jego użycia.
A co z codziennością? Prezentować broń, czy nie robić tego? Naprawdę dobrze
między ludźmi jest wtedy, kiedy nie trzeba się prężyć, okopywać, dozbrajać. Kiedy nie
mścimy się i nie zużywamy energii na przygotowanie dotkliwej riposty. Kiedy
pamiętamy, że Chrystus przyniósł nam pokój. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam.
J 14,27 Bóg złożył go w naszych sercach. Pokój przychodzi z góry do serca każdego z
nas i stamtąd może zacząć się rozprzestrzeniać. Na rodzinę, na grono przyjaciół, na
całe społeczeństwo. Czy tak się stanie, zależy od nas samych. Sami znajdujemy pokój
Chrystusa w sobie modląc sie i słuchając Słowa Bożego. Spowiedź, która domaga się
przebaczenia, jest prawdziwym sakramentem pokoju. Po spowiedzi i modlitwie
łatwiej zachować z drugim pokój. Rozprzestrzeniać go.
Beskid, mało rozpoznawalny szczyt tatrzański przekonał mnie o tym.
Wtopiony w korowód wizytujących Kasprowy nie oczekiwałem już by go opuścić.
Wszedłem do wagonika kolejki i zjechałem do Kuźnic. Miecz i włócznia
zdystansowania okazały się zbyteczne. Naszym orężem był Chrystusowy pokój.

200 NUMERÓW
Tyle składa się na kolejny mały jubileusz parafialnego biuletynu
informacyjnego Wspólnota, którą mamy przyjemność Państwu zaprezentować.
Dziękujemy Bogu za natchnienie, Czytelnikom za życzliwe przyjęcie,
Inspiratorowi powstania tej edycji Wspólnoty, ks. Kanonikowi Januszowi Moskale,
który w 2014 roku zlecił redagowanie tygodnika ówczesnemu wikariuszowi, ks.
Bogdanowi Jeleniowi jako nawiązanie do miesięcznika publikowanego w czasie
proboszczowania ks. Prałata Jana Franczaka (w l. 2003-2013 146 numerów
miesięcznika) , a redaktorom - Ks. Bogdanowi Jeleniowi i ks. Jackowi Kurzydło za
wytrwałość redakcyjną.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 19. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Jutro święto NMP Kalwaryjskiej, we wtorek wspomnienie św. Maksymiliana
Marii Kolbego, prezbitera i męczennika, patrona Służby Liturgicznej Ołtarza w naszej
Archidiecezji. W środę Uroczystość Wniebowzięcia NMP i Dzień Wojska Polskiego.
Msze św. w naszym kościele o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30 i 20.00. Podczas każdej
Mszy św. pobłogosławienie ziół i kwiatów. W piątek święto św. Jacka, prezbitera,
patrona Archidiecezji Krakowskiej. Odpust w sąsiedniej parafii w najbliższą niedzielę
z sumą o godzinie 12.00.
Polecamy modlitwie wiernych tą wspólnotę parafialną i księży noszących to
imię, którzy pracowali w naszej parafii, zwłaszcza jeśli otrzymujemy potwierdzoną
informację, że ks. Jacek Kurzydło po pobycie w szpitalu przebywa aktualnie w domu
rodzinnym. Msze św. w ich intencji ofiarowane od Parafian znajdziemy w wykazie
intencji na bieżący tydzień.
2. W czwartek comiesięczna nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia. Najpierw
Msza św. wieczorna w intencjach nowennowych. Po niej nabożeństwo do naszej
Patronki.
3. Towarzystwo Przyjaciół Bronowic, sąsiednia Parafia św. Antoniego oraz
rada dzielnicy VI zapraszają na VII Korowód Bronowicki i Mszę św. w Uroczystość
Wniebowzięcia NMP, 15 sierpnia br. o godzinie 13.00 w Bazylice Mariackiej. O tym
zdarzeniu, jak również o pielgrzymce Czcieli Bożego Miłosierdzia do Sanktuarium w
Łagiewnikach 19 sierpnia, o pielgrzymce Ruchu Światło Życie do Kalwarii
Zebrzydowskiej 1 września i o inauguracji Światowego Centrum Modlitwy o Pokój w
Niepokalanowie 1 września traktują plakaty w gablotach parafialnych.
4. Pielgrzymów do Watykanu i do Włoch wyjeżdżających we wrześniu br.
prosimy, jak wcześniej zaplanowaliśmy o wpłatę trzeciej raty do środy, 15 sierpnia
włącznie.
5. W sobotę, 25 sierpnia róże różańcowe organizują pielgrzymkę autokarową
do Rzeszowa i Leżajska. Zapraszamy każdego chętnego pielgrzyma. Jest jeszcze 20
wolnych miejsc. Więcej szczegółów przy zapisie po każdej Mszy św. w zakrystii.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Zajączkowskiego i w
parafii św. Mikołaja w Czulicach śp. Marię Jurgałę.

