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XII Niedziela Zwykła 19.06.2016r.
Wyznanie wiary w Chrystusa
i zapowiedź męki
Słowa Ewangelii według
świętego Łukasza
Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z
Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem:
"Za kogo uważają Mnie tłumy?".
Oni
odpowiedzieli: "Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza;
jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał". Zapytał ich: "A wy,
za kogo Mnie uważacie?". Piotr odpowiedział: "Za Mesjasza Bożego". Wtedy surowo im
przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: "Syn Człowieczy musi
wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie;
będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie". Potem mówił do wszystkich: "Jeśli kto
chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia weźmie swój krzyż i niech
Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego
powodu, ten je zachowa".
Łk 9,18-24
Oto słowo Pańskie.
Obraz Boga
Wolter, filozof oświeceniowy, powiedział, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz, a ten odwdzięczył
Mu się tym samym. To prawda, że Bóg przez nas, czyli swoje stworzenie, jest różnie postrzegany.
Przykładowo jako Czysta Myśl, Niepojęty Absolut, Boski Demiurg, Sędzia Sprawiedliwy, Ojciec
Miłosierny, Dobry Pasterz. Często bywa to jednak obraz bardzo wypaczony. Prawdziwy Bóg objawiony
w Chrystusie objawia się jako Syn Człowieczy, który musi wiele wycierpieć i zostanie zabity. To jest
droga do poznania Boga i Jego miłości do nas wszystkich. Wobec tego nie można pozostać obojętnym.
Albo więc tworzy się fałszywy obraz Boga dla swoich potrzeb, albo bierze się swój codzienny krzyż i
wiernie naśladuje się Jezusa.
Jezu, Ty i mnie pytasz, za kogo Cię uważam, a ja tak często bezradnie szukam odpowiedzi. Z wiarą
patrzę na Ciebie i pragnę zawsze pamiętać, że jesteś Chrystusem Bożym, który z miłości umarł za mnie.

Modlitwa Żywego Różańca – codziennie o 17:30
19.06.2016r(niedziela)- R. Św. Faustyny Kowalskiej
20.06.2016r(poniedziałek)- R. Św. Anny
21.06.2016r(wtorek)-RMB Nieustającej Pomocy
22.06.2016r(środa)-R. Św. Elżbiety
23.06.2016r(czwartek)- R. Św. Magdaleny
24.06.2016r(piątek)– R. Św. Antoniego
25.06.2016r(sobota) – R. Św. Agaty
26.06.2016r(niedziela)-R. Św. Cecylii
Już tylko 38 dni do ŚWIATOWYCH DNI MŁODZIEŻY w Krakowie

Pamiętaj, abyś dzień święty święcił
Jedno jest pewne. Zakaz handlu w niedzielę nie sprawi, że zamiast do
sklepu
ludzie
gromadnie
przyjdą
do kościoła na Mszę św.
W Niemczech czy Austrii supermarkety zamknięte są już w sobotę po
południu, a kościoły i tak świecą pustkami. Co oczywiście w żadnym wypadku
nie znaczy, że nie ma sensu walka o ustawowy zakaz handlu w niedzielę.
Nadarza się ku temu znakomita okazja. „Solidarność” razem z innymi
organizacjami zaczęła zbierać podpisy pod obywatelskim projektem ustawy
zakazującej pracy większości sklepów w niedzielę . Inicjatywa została poparta przez polski
episkopat. Do „Gościa” został dołączony formularz do składania podpisów popierających projekt.
Śmieszny jest argument, że z powodu zakazu handlu spadną obroty sklepów. Może i spadną. Na
zdrowy rozum przez siedem dni powinno się uhandlować więcej niż przez sześć. Ale gdyby pójść
tym tokiem myślenia, to wszystkie firmy, fabryki czy nawet szkoły powinny być otwarte cały
tydzień
bez
przerwy.
Przez siedem dni można przecież wyprodukować więcej aut niż przez pięć czy sześć, a jednak
w cywilizowanym świecie nikt tak nie robi. W niedziele fabryki są zamknięte, podobnie szkoły,
banki, giełdy. Dlaczego z dużymi sklepami miałoby być inaczej? Między bajki należy włożyć opinię,
że z powodu zamkniętych sklepów ludzie będą głodować. Nie słyszałem, by w Austrii czy
Niemczech ktoś umierał z głodu z nosem przyklejonym do szyby zamkniętego sklepu. Polacy nie
są chyba mniej zapobiegliwi i inteligentni od sąsiadów z Zachodu, by nie potrafili kupić chleba
i masła z przynajmniej jednodniowym zapasem. Miejmy nadzieję, że nasi rodacy są zdecydowanie
mądrzejsi niż myślą o nich przedstawiciele lobby handlowego.

Z ogłoszeń parafialnych na XII Niedzielę zwykłą.
Witamy w naszej wspólnocie klasztornej i parafialnej br. Artura, który będzie pełnił funkcję
furtiana i zakrystianina.
W zeszłą niedzielę zbierane były ofiary na budowę i utrzymanie Świątyni Opatrzności
Bożej w Warszawie – zebrano 533,56zł. Za złożone ofiary składamy Bóg zapłać.
Jeszcze tylko dziś można złożyć podpisy poparcia pod obywatelskim projektem ustawy
„Stop Aborcji”- Akcja Katolicka zaprasza.
Dziś po Mszy
św. o godz. 11:00 zapraszamy na katechezę parafialną.
Do obecności na tej katechezie zobowiązani są rodzice i uczniowie kl. IV, V i VI.
W poniedziałek 20 czerwca br. po Mszy św. wieczornej Spotkanie z Biblią.
We wtorek 21 czerwca br. o godz. 19:00 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie rodziców
i młodzieży wyjeżdżającej na Światowe Dni Młodzieży. Obecność obowiązkowa!
W środę 22 czerwca od godz. 11:00 Stowarzyszenie o. Wł. Włodyki i Caritas zapraszają po
odbiór artykułów spożywczych firmy Bobo Vita dla małych dzieci w ramach programu „1000
dni dla zdrowia”. Artykuły będą wydawane w magazynie Caritas.
W piątek 24 czerwca br. z racji zakończenia roku szkolnego Msza św. poranna o godz.
8:00 zostanie odprawiona w kościele św. Elżbiety.
W tym dniu obchodzimy uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela.
W przyszłą niedzielę o godz. 9:30 odbędzie się odpust Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w
Książniku.
Wyjście
pielgrzymki
pieszej
z
Miłakowa
o godz. 8:30. Zapraszamy do licznego udziału.
Dziękujemy parafianom z ul. Olsztyńskiej 9b za przygotowanie kościoła do liturgii
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z ul.
Olsztyńskiej 9c i ul. E. Orzeszkowej.

W ubiegłym tygodniu odeszli do Pana śp. Józef Socha i Irena Antczak.
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Przez Miłosierdzie
Boże niech odpoczywają w pokoju wiecznym. Amen
OO. Franciszkanie
Pracownia św. Tabity zaprasza w poniedziałek od 16:00, a w środy od 9:00 Biblioteka
klasztorna otwarta w piątki 15:00-17:00 i w soboty 10:00-12:00
Grupa AA – spotyka się w każdy czwartek od godz. 19:00
Chór parafialny „Oremus” – w piątki od godz. 19:00
Franciszkański Ruch Apostolski – w piątki o godz. 18:00
Rycerze św. Franciszka- spotykają się w sobotę o 11:00
Ministranci – sobota o godz. 10:00
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Intencje Mszalne 19-26.06.2016 r.
Za + Stanisława Krupa w 18. rocznicę śmierci
Za + Tomasza Melcer w 1. rocznicę śmierci
Za + Czesława Święcickiego 1. rocznicę śmierci
Za ++ Krystynę i Sławoja Pająk
1. Za ++ Alojzego i Zofię Sasin
2. Za ++ Jana, Andrzeja, Piotra i Jana
Za + Lucjana jego ++rodziców i rodzeństwo
1. Za + Jana Pietkun i ++ Jana i Janinę Osajkowskich
2. Za + Jana Grzanowicz – intencja od uczestników pogrzebu
1. Za ++ Alojzego Perkowskiego, Jana Szostko, Janinę
Boraczyńską, Piotra Werstak, Jana i Daniela Olszewskich
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Kamili i Krystiana
oraz ich syna Aleksandra
1. Za ++ Janinę Lubojemską i Wandę Dębicką
2. Za ++ Kazimierza, rodziców i rodzeństwo oraz ++Janinę i
Władysławę
1. Za ++ Stanisława Najmowicz oraz jego ojca
2. Za + Ignacego Parol – intencja od dzieci
1. Za + Tomasza Bednarczyk
2. O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla taty
Bolesława z okazji Dnia Ojca
Za + Zdzisława Zabiełło w 5 rocznicę śmierci.
1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o
błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jana z okazji
imienin i 65. urodzin
2. Za + Janinę Mikusek
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Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Janiny z okazji imienin.
Za + Jana Petrykę i + syna Wiesława
W 49. rocznicę zawarcia Sakramentu Małżeństwa Bogu
Wszechmogącemu dziękują Jana i Maria Miazga prosząc o dalsze Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej.
Za ++ rodziców i rodzeństwo

Za + Janinę Hurman
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Najświętszej dla Pawła z
okazji imienin
Za ++ Marię, Jana i Władysława Dudak i ++ z rodziny Dudak i
Kożuszko
Za + Pawła Błońskiego, Franciszka oraz ++ dziadków z obojga stron
Z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Ireny z racji urodzin.
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