INTENCJE MSZALNE 14.11 – 21.11.2021r.

Niedziela
14.11.

Poniedziałek
15.11.

Wtorek
16.11.

Środa
17.11.
Czwartek
18.11.
Piątek
19.11.
Sobota
20.11.

Niedziela
21.11.

7.30

+ Elżbieta KOĆMA (od klientów z ul. Balickiej 200 i 210)

9.00

+ Józef ZIELIŃSKI, żona Anna

10.30

+ Wiesław PAŁKA, żona Maria

12.00

Za Parafian. Sakrament Chrztu

18.00

+ Helena ZATORSKA i zmarli z rodziny

7.00

O bł. Boże i światło Ducha Świętego na drodze życia

18.00

+ Elżbieta KOĆMA (od mieszkańców ul. Dolińskiego)

7.00

+ Adam KARWALA (od rodz. Rogodów)

18.00

O bł. Boże i potrzebne łaski do żyjących członków
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej oraz o życie
wieczne dla zmarłych

7.00

+ Adam KARWALA (od pracowników firmy Excellent)

18.00

Intencje zbiorowe przez wstawiennictwo MBNP

7.00

+ Adam KARWALA (od Heleny i Władysława Kupiec)

W Starym Przymierzu każdy kapłan staje codziennie do pełnienia swej służby, wiele razy te
same składając ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Jezus Chrystus
przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga,
oczekując tylko, „aż nieprzyjaciele Jego staną się podnóżkiem nóg Jego”. Jedną bowiem
ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęcani. Gdzie jest odpuszczenie, tam już
więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy.

18.00

+ Zbigniew BIAŁKIEWICZ w 5 r. ś.

Ewangelia (Mk 13, 24-32)

7.00

+ Adam KARWALA (od rodz. Nieciów z Jordanowa)

18.00

+ Wiesława (f) SKWIRA w 2 r. ś.

7.00

+ Bronisław DUDEK i zmarli z rodz. SROMKÓW
i PIOTROWSKICH

18.00

+ Julian PACUŁA w r. śmierci

7.30

O bł. Boże, potrzebne łaski i opiekę MBNP dla
Chóru „Schola Cantorum Mydlnicensis” a dla
zmarłych życie wieczne w niebie

9.00

+ Leopold KRZANOWICZ (imieninowa) i Helena żona

10.30

+ Celina BLAŃDA w 9 r. śmierci

12.00

Za Parafian. Dobroczyńców. Błog. małżeństw

18.00

O Boże bł., zdrowie i opiekę MBNP dla Tomaszka
z okazji 7 r. ur. i Pawełka
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Słowo Boże
1 czytanie (Dn 12, 1-3)

W owych czasach wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci twojego
narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili
obecnej. W tym czasie naród twój dostąpi zbawienia, każdy, kto się okaże zapisany w
księdze. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się: jedni do wiecznego życia, drudzy
ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy
nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki i na zawsze.
2 czytanie (Hbr 10, 11-14.18)

Jezus powiedział do swoich uczniów: „W owe dni, po wielkim ucisku słońce się zaćmi
i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną
wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką
mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron
świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez
podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko
jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach.
Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo
i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie
wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec”.
Komentarz do Ewangelii
Słowa Chrystusa nigdy nie przeminą, ale wszystkie wypełnią się co do joty. On
zapowiedział, że przyjdzie powtórnie na obłokach z wielką mocą i chwałą. Nie znamy dnia
ani godziny Jego przyjścia, ale wiemy, że stanie się to po wielkim ucisku, jakiego nie było
od początku świata i jakiego już nigdy nie będzie. Przybliża się koniec wszystkiego. A jakiż
koniec czeka tych, którzy nie wierzą Ewangelii Bożej? (Mateusz.pl)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
14 listopada 2021

V ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH
Światowy Dzień Ubogich to inicjatywa zapoczątkowana przez papieża Franciszka,
a ogłoszona podczas Roku Miłosierdzia, który obchodziliśmy w 2016 r. w Kościele
katolickim. Jego celem jest pomoc osobom w kryzysie bezdomności, a także uwrażliwienie
każdego człowieka na potrzeby bliźniego, który zawsze jest obok nas. Taki sam cel
przyświeca także obchodzonemu w 2021 r. V Światowemu Dniu Ubogich. Jego hasło to:
“Ubogich zawsze macie u siebie” – zaczerpnięte zostało z Ewangelii św. Marka (14,7). To
te słowa wypowiada Jezus podczas wizyty w domu Szymona zwanego Trędowatym. Te
słowa to także wskazówka dla nas wszystkich – my także ubogich mamy u siebie, a możemy
niejednokrotnie to my jesteśmy ubodzy.
Bezdomni, ubodzy, samotni – wszyscy nadal potrzebują pomocy, która
w czasach pandemii jest utrudniona. Mimo to każdy z nas może pomóc osobie
bezdomnej. Z tego powodu prezentujemy rozpiskę miejsc, w których potrzebujący
mogą uzyskać pomoc. Jeśli wiesz, że ktoś jej potrzebuje – przekaż mu te
informacje! W zestawieniu znajdują się miejsca schronienia i miejsca gdzie można
uzyskać posiłek.
Miejsca schronienia
- Noclegownia i schronisko dla bezdomnych mężczyzn, ul. Makuszyńskiego 19a
- Schronisko z usługami opiekuńczymi dla bezdomnych kobiet, ul. Sołtysowska 13c
- Ogrzewalnia przy Miejskim Centrum Profilaktyki Uzależnień, ul. Rozrywka 1
- Ogrzewalnia dla osób bezdomnych, ul. ks. Józefa 52
- Przytulisko dla bezdomnych mężczyzn – Zgromadzenie Braci Albertynów,
ul. Skawińska 4-6
- Przytulisko św. Brata Alberta dla Bezdomnych Kobiet – Zgromadzenie Sióstr
Albertynek Posługujących Ubogim Dom Zakonny, os. Malborska 64b
- Chrześcijański Ośrodek Pomocy Bezdomnym „Dom Łazarza” – Stowarzyszenie
Dobroczynne „Betlejem”, ul. Nowogródzka 8
- Dom Samotnej Matki – Zgromadzenie Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu,
ul. Przybyszewskiego 39
- Wspólnota „Emaus”, ul. Czeczeńska 25
- Małopolskie Centrum Integracji „Pro Domo” – Małopolskie Stowarzyszenie
Probacja, ul. Pysońce 12
- Krakowska Fundacja Pomocy Potrzebującym „Nasz Dom”, ul. Nad Fosą 32
- Dom św. Jana Pawła II– Katolicka Wspólnota Chleb Życia, ul. Pod Strzechą 31a
- Hostel interwencyjny – Fundacja Głos Serca, os. Wandy 18/U5
Posiłki
Pomoc miasta w postaci posiłków przyznawana jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Bary wydające posiłki na podstawie decyzji administracyjnej MOPS (ze względu na
zagrożenie COVID posiłki wydawane są na wynos):
- Bar pod Filarkami, ul. Starowiślna 29, poniedziałek–piątek w godz. od 13.00 do 15.00
- Bar Uniwersytecki, ul. Czysta 5, poniedziałek–piątek w godz. od 13.00 do 15.00
- Restauracja „Dziurawy Kocioł” os. Piastów 19a, poniedziałek–piątek w godz. od 11.00
do 15.00, sobota w godz. od 11.00 do 13.00
Więcej szczegółowych informacji na stronie internetowej: sdu.malopolska.pl
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Obchodzimy dziś Dzień Solidarność z Kościołem Prześladowanym. W tym
roku obejmujemy szczególną modlitwą prześladowanych chrześcijan
w Libanie, oraz V Światowy Dzień Ubogich pod hasłem „ Ubogich zawsze
macie u siebie”. Z tej okazji przeprowadzana jest, przed kościołem zbiórka do
skarbonek.
Próba scholki parafialnej w niedzielę o godz. 9.30 w salce za chórem.
16. dnia miesiąca modlić się będziemy przez wstawiennictwo św. Jana
Pawła II.
Zebranie Akcji Katolickiej we wtorek po Mszy św. wieczornej i modlitwie
różańcowej.
W środę na plebanii o godz. 19.00 spotkanie Rady Parafialnej. Zapraszamy.
W czwartek o godz. 19.00 spotkanie Kręgu Biblijnego.
Zapraszamy młodzież oazową na Mszę św. w piątek o godz. 18.00, a następnie
na spotkanie w salce.
W przyszłą niedzielę zakończymy rok liturgiczny uroczystością Jezusa
Chrystusa Króla Wszechświata. Będzie to trzecia niedziela miesiąca ze
składką inwestycyjną. Na Mszy św. o godz. 12.00 będziemy się modlić
w intencji rodzin, ze szczególnym błogosławieństwem małżeństw.
Zapraszamy szczególnie te małżeństwa, które w listopadzie obchodzą kolejną
rocznicę ślubu, a po Mszy wieczornej zapraszamy na spotkanie Wspólnotę
Bliżej Boga.
W tym tygodniu patronują nam:
– w środę 17 listopada – św. Elżbieta Węgierska (1207-1231)
– w czwartek 18 listopada – bł. Karolina Kózkówna (1898-1914)
– w sobotę 20 listopada – św. Rafał Kalinowski (1835-1907)
Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości łask
Bożych, opieki MBNP i św. Józefa na każdy dzień. Błogosławionego
tygodnia.
Pogrzeby naszych parafian: w poniedziałek (15.11) o godz. 11.40 na
Rakowicach – śp. Adam Jemiołek (z ul. Godlewskiego), o godz. 12.00
z modlitwą różańcową – śp. Stanisław Pirowski (z ul. Balickiej), oraz
w przyszły poniedziałek (22.11) o godz. 11.00 w Rząsce – śp. Edward
Matysiak (z ul. Balickiej).
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