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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA ROK C
UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY
Czytanie z Księgi Przysłów
To mówi Mądrość Boża: «Pan mnie stworzył, swe
arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna.
Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim
ziemia powstała. Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają,
i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu
na ziemi. Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy
kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze

Psalm responsoryjny (Ps. 8, 4-5. 6-7. 8-9).
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Gdy patrzę na Twoje niebo, dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.

utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani
umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody
z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod
ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą
Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim,
igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich».
(Prz 8, 22-31).

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.
Owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.
Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Czytanie z Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian
Bracia: Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego
Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy
przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy
i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ale nie tylko
to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc,

że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję.
A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża
rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.
(Rz 5, 1-5).

Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.
Alleluja, Alleluja, Alleluja!
Słowa Ewangelii według św. Jana
Jezus powiedział swoim uczniom: «Jeszcze wiele
mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść
nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy,
doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie
mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy

chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi.
Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi».
(J 16, 12-15).
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DAR „ŻYWEGO RÓŻAŃCA” DLA SANKTUARIUM ŚW. JANA PAWŁA II
„Niech krakowskie Centrum Jana Pawła II będzie miejscem
wiary, kultury i miłosiernej miłości. Niech promieniuje pokojem. Niech umacnia jedność międzyludzką i narodową. Niech
tutaj panuje duch Jana Pawła II – duch szacunku do człowieka,
duch otwartości i determinacji w budowaniu cywilizacji miłości, w kształtowaniu wrażliwości i wyobraźni miłosierdzia”.
Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz
Metropolita Krakowski

Podziękowanie
dla ks. Piotra Wieczorka –
duszpasterza Sanktuarium św. Jana Pawła II
w Krakowie – Łagiewnikach,
za poświęcenie i przyjęcie Różańca dla tego Sanktuarium,
w Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”.
Różaniec został wykonany dla Kaplicy Kapłańskiej w Sanktuarium św. Jana Pawła II, z płytą nagrobną JP II przywiezioną
z Watykanu. Wykonawcą tego Różańca są róże Żywego Różańca i ich moderator świecki p. Stefan Domin oraz Opiekun Żywego Różańca ks. kanonik Mirosław Dziedzic, Proboszcz
Sanktuarium Najświętszej Rodziny w Krakowie – Nowym
Bieżanowie:
- w rocznicę odejścia św. Jana Pawła II do Domu Ojca,
- w duchu dziękczynienia za włączenie Tajemnic Światła
do Różańca świętego,
- w Jubileuszowym Roku Świętym Miłosierdzia Bożego,
- w 1050-lecie chrztu Polski,
- w roku Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
W dniu 3-go marca 2016 r. o godz. 13.00 wybraliśmy się
do Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach, za pozwoleniem
ks. Proboszcza Mirosława Dziedzica i w uzgodnieniu z ks. Piotrem Wieczorkiem - duszpasterzem w Centrum Jana Pawła II,
celem przekazania Różańca na płytę z grobu św. Jana Pawła II
przywiezioną z Watykanu.
Naszą motywacją takiej decyzji jest dług wdzięczności
za cały Pontyfikat św. Jana Pawła II – Papieża Polaka – zatroskanego o naszą Ojczyznę i całą ludzkość, a Różaniec był Jego
ukochaną modlitwą. Następnie za Rok Życia Konsekrowanego
oraz Jubileuszowy Rok Miłosierdzia. Jesteśmy również ogromnie wdzięczni za wspaniałe dzieło, jakim jest przepiękne Centrum Jana Pawła II – wotum za całokształt Pontyfikatu
oraz Sanktuarium Miłosierdzia Bożego – podziękowanie
dla św. Jana Pawła II za Jego troskę o losy świata i każdego
człowieka.
Zebraliśmy się w liczbie dwunastu osób, członków Żywego
Różańca, na rozpoczęcie nawiedzenia przeszliśmy przez Bramę

Miłosierdzia, uwielbiając dar Bożego Miłosierdzia, dziękując
za otrzymane łaski, przepraszając za wszystkie swoje grzechy
i upadki, jakimi zasmuciliśmy Boga Trójjedynego, a prosząc
o łaskę Miłosierdzia Bożego na dalszą drogę życia. Następnie
uczciliśmy Pana Jezusa w Kaplicy Adoracji Najświętszego Sakramentu i przeszliśmy do zakrystii. Po załatwieniu podstawowych formalności związanych z przekazaniem Różańca, otrzymaliśmy pismo potwierdzone przez ks. Piotra Wieczorka,
z pieczęcią Centrum Jana Pawła II. Następnie przeszliśmy procesyjnie z ks. Piotrem Wieczorkiem do Kaplicy Kapłańskiej,
w której znajduje się płyta z grobu św. Jana Pawła II. Po dokonaniu wymaganych rytuałów kościelnych, modlitw i położeniu
Różańca na płycie nagrobnej św. Jana Pawła II oraz wysłuchaniu wygłoszonej przez ks. Piotra Wieczorka homilii, odmówiliśmy wspólnie z ks. Piotrem dziesiątek Różańca i zaśpiewaliśmy
„Barkę” – ulubioną pieśń św. Jana Pawła II. Na zakończenie
uczciliśmy relikwie św. Jana Pawła II w dolnym Kościele Relikwii i odmówiliśmy wraz z wszystkimi wiernymi pielgrzymami
Koronkę do Bożego Miłosierdzia, którą poprowadził ks. Jan
Bierowiec.

Z serdecznym podziękowaniem, ludziom na pożytek
i na Bożą chwałę w Roku Świętym Miłosierdzia.
Wdzięczny Żywy Różaniec
przy Sanktuarium Najświętszej Rodziny
w Krakowie – Nowym Bieżanowie
Kraków, dnia 30 kwietnia 2016 r.
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22 MAJA - WSPOMNIENIE ŚW. RITY Z CASCII
Święta Rito, Patronko spraw trudnych, Orędowniczko w sytuacjach beznadziejnych, cudna gwiazdo świętego
Kościoła naszego, zwierciadło cierpliwości, pogromicielko szatanów, lekarko chorych, pociecho strapionych, wzorze prawdziwej świętości, ukochana Oblubienico
Chrystusa Pana naznaczona cierniem
z korony Ukrzyżowanego. Z głębi serca
czczę Ciebie i zarazem błagam módl się
za mną, o uległość woli Bożej we wszystkich przeciwnościach mojego życia. Przybądź mi z pomocą, o święta Rito i spraw,

abym doznała skutków Twej opieki, by modlitwy moje u tronu Bożego stały się skuteczne. Wyproś mi wzmocnienie wiary,
nadziei i miłości, szczerego i dziecięcego
nabożeństwa do Matki Bożej oraz łaskę...
(wymienić ją).
I to spraw, abym zwyciężywszy wszelkie przeszkody i pokusy, mogła dojść kiedyś do nieba i tam Ci dziękować i wiecznie
cieszyć się towarzystwem Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
1. Dzisiejsza niedziela kończy w naszej Archidiecezji okres
Spowiedzi i Komunii św. wielkanocnej.
2. Zapraszamy na nabożeństwa majowe - codziennie o godz.
17.30, a w niedziele po Mszy św. o godz. 17.00. Majówka
przy kapliczce osiedlowej koło bloku Aleksandry 27 o godz.
20.00.
3. Zapraszamy dzisiaj do naszego Sanktuarium na koncert jubileuszowy w wykonaniu Chóru „Familia” wraz z zaproszonymi Chórami. Będziemy mogli usłyszeć utwory w wykonaniu takich Chórów jak: „Gloria” z Parafii Miłosierdzia
Bożego w Nowym Prokocimiu, „Kanon” z Parafii Matki
Bożej Różańcowej w Piaskach Nowych oraz Chór
„Millennium” z Parafii Opatrzności Bożej w Swoszowicach.
Koncert rozpocznie się o godz. 16.00. Nasz parafialny Chór
istnieje już 30 lat i na trwale wpisał się w klimat duchowy
naszej rodziny parafialnej ubogacając nasze nabożeństwa
i wydarzenia religijne piękną posługą p. dyrygent, chórzystek i chórzystów. Niech Bóg wynagrodzi te zaangażowania
na rzecz parafii swoim błogosławieństwem, dalszymi latami
w zdrowiu i radością śpiewania na chwałę Bożą. Również
p. organista obchodzi w tym roku 25-lecie posługi w naszej
parafii. Życzymy p. Łukaszowi i jego bliskim obfitości darów Ducha Świętego, który jest źródłem mocy i zaangażowania w Boże dzieła.
4. W czwartek 26 maja Uroczystość Bożego Ciała. Centralna
procesja z Wawelu na Rynek Główny od godz. 9.00.
W naszej parafii zamiast Mszy św. o godz. 17.00 zostanie
odprawiona Msza św. o godz. 16.00 z procesją, której trasa
przebiegnie wzdłuż ul. Ćwiklińskiej. Pozostałe Msze św. jak
w niedziele. Za pobożne uczestnictwo w procesji
eucharystycznej można uzyskać odpust zupełny. W tym
roku przygotowaniem czterech ołtarzy procesyjnych
zajmuje się rejon II we współpracy z grupami parafialnymi.
Potrzebni są też mężczyźni, którzy od godz. 8.00 pomogą
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w ustawieniu konstrukcji ołtarzy. Dzieci pierwszokomunijne
pójdą w procesji w strojach liturgicznych. Dziewczynki
do sypania kwiatków przyjdą na próbę w środę o godz.
17.00. Parafian z bloków przy trasie procesji prosimy o religijne udekorowanie swoich okien.
W czasie Oktawy Bożego Ciała zapraszamy na wieczorną
Mszę św. i procesję wokół kościoła. Zachęcamy wszystkich
parafian, aby przynajmniej w dniu swojego rejonu uczestniczyli w tym nabożeństwie. W piątek zapraszamy rejon I,
w sobotę rejon II, w niedzielę zapraszamy parafian
ze wszystkich zespołów, w poniedziałek rejon III, we wtorek rejon IV i w środę rejon V.
Ks. Prałat Józef Jakubiec zaprasza rodziców z dziećmi
i seniorów z wnukami na Obóz Rodzinny w parafii Ostrowo
nad morzem koło Jastrzębiej Góry w dniach od 18 do 25
lipca br. Koszt pobytu wraz z przejazdem wynosi ok. 600zł.
Zapisy z zaliczką 200zł do 5 czerwca w zakrystii.
Do końca maja można się zapisać na pielgrzymkę autokarową na Białoruś i Litwę w dniach od 13 do 21 sierpnia br.
W programie pielgrzymki: Kodeń, Pińsk, Baranowicze,
Nowogródek, Mińsk, Lida, Grodno oraz Wilno. Bliższe
szczegóły na plakatach, na stronie internetowej parafii
oraz w biurze parafialnym.
Stowarzyszenie Korczakowska Republika Dziecięca
DYLINIARNIA zaprasza na Dzień Serca, który odbędzie
się we wtorek 24 maja w godz. od 16.30 do 19.00 w Szkole
Podstawowej nr 117 przy ul. Kurczaba 15 w Nowym Prokocimiu. Będzie możliwość skorzystania z bezpłatnych podstawowych badań, porad i konsultacji kardiologicznych.
W kalendarzu liturgicznym nadchodzącego tygodnia:
• wtorek: wsp. NMP, Wspomożycielki Wiernych;
• czwartek: Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Chrystusa (Bożego Ciała).

Msze święte: w dni powszednie: 6.30*, 7.00, 18.00; w I piątki miesiąca: 6.30*, 7.00, 16.30*, 18.00, 19.30* (* - z wyjątkiem wakacji); w niedziele i święta: 6.30, 8.00, 9.30, 11.00, 12.30*, 17.00, 19.00; w soboty: 18.00.
Godziny otwarcia kancelarii parafialnej: wtorek: 16.00 – 17.30; środa: 16.00 – 17.30; czwartek: 10.30 – 12.00,
16.00 – 17.30; piątek: 16.00 – 17.30; sobota: 8.30 – 10.00 (z wyjątkiem I piątku i I soboty miesiąca).
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