INTENCJE MSZALNE od 02 września do 08 września 2019
Poniedziałek, 02 września
7.00
+ 1) Maria Nowak – int. od koleżanek i kolegów ze Związku Zawodowego Kolejarzy RP; 2) O
potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Grzegorza Kotali z okazji imienin – int. od
Parafian
7.30
+ Józefa Chojnacka (Msza św. gregoriańska)
10.15
O błogosławieństwo Boże i światło Ducha Świętego w nowym roku szkolnym dla społeczności
ZSO nr 8 i Przedszkoli nr 37 i 138
18.30
+ Wiesława Sedlaczek
Wtorek, 03 września – WSPOMNIENIE ŚW. GRZEGORZA, PAPIEŻA I DOKTORA
KOŚCIOŁA
7.00
+ Józefa Chojnacka (Msza św. gregoriańska)
7.30
+ Adam Widomski – int. od kuzynki Anny Ślęczka z mężem i Rodziną z Krakowa
18.30
O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Grzegorza Babiarza w dniu imienin –
int. od Parafian
Środa, 04 września – WSPOMNIENIE BŁ. BŁ. DZIEWIC I MĘCZENNIC MARII
STELLI
7.00
7.30
18.30

I TOWRZYSZEK
W intencji Radio Maryja
+ Józefa Chojnacka (Msza św. gregoriańska)
O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne łaski dla Jasia i Marcinka

Czwartek, 05 września
7.00
1) + Marek Radosz – int. od siostry Ani z mężem i Rodziną; 2) W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30
W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30
+ Józefa Chojnacka (Msza św. gregoriańska)
Piątek, 06 września
7.00
1) + Józefa Chojnacka (Msza św. gregoriańska); 2) ++ Za Zmarłych wypominanych w wypominkach
9.00
+ Maria Nowak – int. od Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność w Zakładzie Linii
Kolejowych Krakowa
17.00
++ Rodzice, Teściowie, Szwagrowie, Wojciech i zmarli ich rodzin
18.30
Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 07 września – WSPOMNIENIE ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO, PREZBITERA I MĘCZENNIKA
7.00
1) + Stefan Krawczyk w 1. rocz.śm.; 2) + Leszek Zabdyr – int. od Żony z rodziną
7.30
1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róż Różańcowych; 2) + Józefa Chojnacka (Msza św. gregoriańska)
18.30
+ Stanisław Malota w . rocz. śm.
XXIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 08 września – ŚWIĘTO NARODZENIA NMP
7.30
O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii i Edwarda Brandysów
9.00
+ Józefa Gurgul
10.30
+ Józefa Chojnacka (Msza św. gregoriańska)
12.00
+ Stefan
13.15
+ Mieczysława Kierzek
17.00
++ Maria i Radosław
18.30
O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Karoliny
20.00
Za Parafian
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EWANGELIA NA XXII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 14,1.7-14/
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy
zauważył, jak sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: „Jeśli cię kto
zaprosi na ucztę, nie zajmuj pierwszego miejsca, by czasem ktoś znakomitszy od
ciebie nie był zaproszony przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: «Ustąp temu miejsca»; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: «Przyjacielu, przesiądź się wyżej»; i spotka cię zaszczyt
wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony”. Do tego zaś, który Go zaprosił,
rzekł: „Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj swoich przyjaciół ani
braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych,
chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym tobie się
odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych”.
REFLEKSJA
Ewangelista Łukasz napomina, że kto się wywyższa, będzie poniżony.
Stanie się tak, ponieważ z powodu zapatrzenia w siebie nie dopuszcza do serca
prawdy, jak wielki jest Bóg, i nie doświadczy, jakim wyróżnieniem jest to, że On
zaprasza do bliskiej przyjaźni z Sobą. Wspólne biesiadowanie jest symbolem bliskiej wspólnoty osób. Syn Boży jest jedynym, któremu należy się pierwsze miejsce na Uczcie w Królestwie Bożym. To On jest tym Gościem znakomitszym od
człowieka.

LUDZIE SOBIE POMAGALI
Czwartek, 22 sierpnia 2019, zapisał się jednym z najtragiczniejszych dni w Tatrach. 5. osób
zginęło w różnych miejscach gór. Do tak tragicznych w skutkach nawałnic dochodziło już wcześniej, a najgorsze z nich miały miejsce w latach 30.
ubiegłego stulecia.
W dniu 15 sierpnia 1937 r., święto Wniebowzięcia NMP, w czasie trwającej burzy piorun uderzył w krzyż na Giewoncie. Na
szczycie znajdowała się grupa turystów, przewodników, a także dudziarz i... kelner. W
czasie uderzenia pioruna na miejscu zginęły 4. osoby. Między innymi dudziarz i kelner.
Do nieszczęścia o jeszcze większej skali doszło dokładnie dwa lata później, w 1939 r.
również 15 sierpnia (dwa tygodnie przed wybuchem, jednej z najpotężniejszych nawałnic,
II wojny światowej) na Świnicy. Tam liczba ofiar sięgnęła 6. osób.
Nie chcę wiele czasu poświęcać na historii nawałnic w Tatrach, ale przedstawić
dwie relacje Prezbiterów, z dnia 22 sierpnia 2019 r. Pierwszym z nich jest relacja ks. Jerzego Kozłowskiego, wikariusza parafii pw. Matki Kościoła w Dzierżoniowie. Zdradza, że
wciąż wielu ludzi z całej Polski interesuje się jego losem. Przypomina, że nie był tam sam
– Razem ze mną były dziesiątki ludzi, a wśród nich ks. Stanisław Piskorz, proboszcz parafii
w Mieroszowie, gdzie pracowałem przez pierwsze lata swojego kapłaństwa. Obaj w chwili
zagrożenia rozgrzeszaliśmy ludzi i modliliśmy się – wspomina ks. Jerzy.
Gdy byłem już pod krzyżem, to w oddali było słychać grzmoty – relacjonuje ks. Jerzy. Wkrótce po tym, kapłana pierwszy raz uderzył piorun. Musiało mną rzucić, uderzyłem
w skałę. Poczułem ogromny ból przeszywający całe ciało, iskry, nawet nie potrafię tego
opisać, jakby rozsadzało mi klatkę piersiową. Dodał, że w tym momencie rozerwany został but na jego lewej nodze. W takim impulsie wstałem i na głos rozgrzeszyłem ludzi, którzy byli wokół, bo podejrzewałem, że może być źle, że mogą być jacyś umierający. Zrobiłem to, co do mnie należało – powiedział ks. Jerzy. Wkrótce w księdza uderzył drugi piorun. Porównał to uderzenie do działania respiratora. Przy trzecim uderzeniu było inaczej.
Myślałem, że jestem spalony. Prosiłem Boga, żeby mnie zabrał, ból był tak ogromny. Ks.
Jerzy został przetransportowany przez TOPR do zakopiańskiego szpitala im. Tytusa Chałubińskiego. Dodaje, że czuje się coraz lepiej. – Prawie codziennie mnie ktoś tutaj odwiedza. (…) Wszystkim za wszystko jestem ogromnie wdzięczny i polecam was Panu Bogu w
swoich modlitwach – dodaje. Miałem okazję odwiedzić, razem z ks. kanonikiem Stanisławem Parzygnatem, proboszczem parafii św. Marii Magdaleny w Poroninie oraz wikariuszem ks. Sławomirem Filipkiem, rannego Księdza. Proboszcz poroniński w rozmowie z
Kapłanem, stwierdził, że – Anioł Stróż czuwał nad Księdzem. W odpowiedzi ks. Jerzy z
lekkim uśmiechem, powiedział – Tak, ale ma spalone skrzydła.
Natomiast ks. Stanisław Piskorz, proboszcz parafii w Mieroszowie, tak wspomina
ten tragiczny dzień w skutkach – Człowiek jest w pewnych sytuacjach bezradny, pewnych
rzeczy się nie przewidzieć.(…) Piorun uderzał nie tylko w krzyż, ale i w skały, one się
rozpadały, leciały na ludzi, raniły ich. Zobaczyłem, że wokół mnie są ludzie porażeni, zaczęli słabnąć, a więc niewątpliwie są w niebezpieczeństwie śmierci. Kiedy widziałem kogoś
z obrażeniami czy nieprzytomnego, to robiłem znak krzyża w jego kierunku i wypowiadałem skróconą formę rozgrzeszenia. Tam nie dało się nawet ruszyć, do kogoś podejść,

oczywiście nie było czasu ani warunków na spowiedź. Muszę przyznać, że ludzie zaczęli
sobie pomagać – wspomina ks. Stanisław.
Bądźmy wdzięczni za dar Kapłanów, którzy nie tylko w chwilach radosnych,
ale i tragicznych niosą pomoc duszpasterską wiernym.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś, z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego
Sakramentu. We wtorek wspomnienie św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła. 2. Jutro Msza św. na rozpoczęcie roku pracy dla społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. profesora Akademii Krakowskiej św. Jana Kantego obejmującego
SP nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera, 18 LO jak również dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego oraz przedszkoli z naszej parafii o godzinie 10.15. Przed rozpoczęciem Mszy św. i
w czasie jej trwania okazja do spowiedzi św. Wszystkim rozpoczynającym rok szkolny
życzymy Bożej opieki, ciekawej i pożytecznej pracy w szkole, wielu interesujących przygód i trwałych przyjaźni. 3. W pierwszy piątek września spowiadamy od 6.30 do 7.30, od
8.30 do 9.00 i od 16.00 do 19.00. Msze św. w ten dzień o 7.00, 9.00, oraz w kościele górnym o 17.00 i 18.30. Na Mszę świętą o godzinie 17.00 zapraszamy szczególnie dzieci
komunijne, by kontynuowały praktykę pierwszych piątków miesiąca. O 18.30 kandydatów
do bierzmowania i bierzmowanych. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św.
wieczornej do godziny 20.30. W pierwszy czwartek września o godzinie 18.00 nabożeństwo do św. Jana Kantego. Po wieczornej Mszy św. do godziny 20.00 Godzina Święta
animowana przez parafialną wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini z możliwością skorzystania z modlitwy wstawienniczej. 4. Wydawanie posiłków dla bezdomnych i potrzebujących w Jadłodajni u św. Jana Kantego od poniedziałku, 2 września w
godzinach od 13.00 do 13.30. Dyżury wolontariuszy w Poradni Pomoc bliźniemu po wakacyjnej przerwie wznowimy za dwa tygodnie. Dyżury Zespołu Charytatywnego z przyjmowaniem i wydawaniem odzieży od czwartku, 19 września br. 5. Chętni do udziału w
27. Pielgrzymce Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej w najbliższą niedzielę, 8 września
mogą poznać szczegóły pielgrzymowania i zapisać się w zakrystii po każdej Mszy św.
Zapisy przyjmujemy do wieczornej Mszy św. w środę 4 września. Do tej pory zapisały się
4 osoby. Jeśli w ciągu bieżącego tygodnia nie uzbieramy około dwudziestu osób - będziemy zmuszeni odwołać wspólny wyjazd na pielgrzymkę i oddać pieniądze tym, którzy
dokonali wpłaty. Ostateczna informacja na ten temat w czasie liturgii i na stronie internetowej parafii w najbliższy piątek. 6. Misjonarki szkoły, bezhabitowe siostry dominikanki,
prowadzące dom zakonny na terenie naszej parafii organizują rekolekcje dla dziewcząt i
młodych kobiet w dniach 20 do 22 września br. Do szczegółów odsyłamy ze strony naszej
parafii. 7. Tuż przed wakacjami nasz nadzwyczajny szafarz i lider Katolickiej Odnowy w
Duchu Świętym Manus Domini formującej się w naszej parafii, p. Wojciech Kurzyński
został wybrany Świeckim Diecezjalnym Koordynatorem Odnowy. Gratulujemy wyróżnienia i modlimy się o umiejętne pogodzenie obowiązków diecezjalnego i parafialnego lidera
wspólnoty. 8. W dniu dzisiejszym otwieramy nowy tom księgi intencji mszalnych. Można
zamawiać lub rezerwować terminy Mszy św. na rok 2020. W najbliższą niedzielę zbierzemy składkę na potrzeby inwestycyjne w parafii. 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię Maciejak. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

