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Refleksja ewangeliczna na niedzielę /Łk 9,18—24/
Wczoraj czytaliśmy Ewangelię o takim jednym, który domyślał się, że Pan Jezus to może Jan Chrzciciel, który powstał
z martwych, albo prorok Eliasz, który wrócił z nieba, albo
któryś inny z wielkich proroków. A domyślał się, że Jezus jest
jakimś wielkim prorokiem nie dlatego, że chciał uporządkować swoje sprawy z Bogiem, że może myślał o swoim nawróceniu. Nie, Herod był od tego jak najdalszy. On miał tylko problem, jak sobie wyjaśnić to społeczne poruszenie, jakie powodował Jezus. Dlatego kiedy w Wielki Piątek zobaczył
Jezusa jako więźnia, kiedy Jezus nie chciał uczynić żadnego
cudu na jego dworze królewskim, Herod Nim wzgardził.
Nigdy dość powtarzania, że nie wierzy w Jezusa nikt z tych,
którzy wystawiają Jezusowi bardzo wysokie opinie, którzy
uważają Go za kogoś równego Buddzie czy Mahometowi.
Przyjmują Jezusa w wierze jedynie ci, którzy przyłączają się
do wiary Piotra: Ty jesteś Chrystus, Syn Boga żywego – którzy szukają u Niego odpuszczenia grzechów i pojednania
z Bogiem, którzy przyjmują Jezusa jako Drogę prowadzącą
do Przedwiecznego Ojca.
Kiedy się spotykamy z jakimiś wzniosłymi, pełnymi podziwu
i pochwał opiniami na temat Jezusa, wypowiadanymi z pozycji
niewiary, warto sobie wówczas przypomnieć, że tetrarcha
Herod też zastanawiał się, czy Jezus to może wskrzeszony Jan
Chrzciciel albo jakiś inny wielki prorok – a skończyło się na
tym, że kazał Go ubrać w łachman przypominający płaszcz
królewski i wydał Go swoim żołnierzom na pośmiewisko.
Skoro natomiast my wyznajemy w Jezusie Syna Bożego
i naszego Zbawiciela, musimy pamiętać o tym, że Jezus
wprawdzie tylko jeden raz przeszedł swój Wielki Piątek, kiedy dokonał naszego odkupienia. Jednakże musimy być przygotowani na to, że sprawa Jezusa nieraz doświadcza swoich
wielkich piątków. To należy jakby do jej urody. Błogosławieni ci wszyscy, którzy mocno trwają przy Jezusie również
w takich dniach, kiedy oczom tego świata wydaje się, że
Jego sprawa przegrywa. Bo jeśli sprawa Jezusa niekiedy jakby przegrywa, to nie dlatego, że Jezus jest słaby albo że nie
jest Synem Bożym, ale dlatego, że jest On cierpliwy i pełen
miłosierdzia. Że jest On Miłością, która chce, abyśmy oddali
Mu się w pełnej wolności.
o. Jacek Salij OP
Dzisiejszy numer biuletynu jest ostatnim przed
wakacjami. W lipcu i sierpniu biuletyn nie będzie się
ukazywał, a powróci we wrześniu.

Odpowiedzialny ojciec to nie wymysł
Kościoła
Kiedy obchodzimy Dzień Matki wie każde dziecko, jednak data Dnia Ojca dla wielu pociech stanowi problem –
Dzień Taty, w czerwcu, w wakacje. Tata? Tata. Tata!

Mamy dziś do czynienia z wielkim kryzysem ojcostwa.
Ale gdy tylko mężczyzna pracuje nad sobą, jest świetnym i ojcem, i odpowiedzialnym człowiekiem – mówi
ks. Tadeusz Aleksandrowicz.
Z czym kojarzy się tata? Tata
– ciężko pracuje, bo musi
utrzymać rodzinę, podejmuje
najważniejsze decyzje, wymierza kary za nieposłuszeństwo, nie wolno mu przeszkadzać, gdy ogląda mecz lub
wiadomości, czasami wyrzuca
śmieci. Ten, bardzo krzywdzący, stereotyp mężczyzny
od lat istnieje w naszej świadomości. Współcześnie zauważamy dwie, zupełnie skrajne, tendencje. Z jednej strony mamy do czynienia z zanikającym autorytetem ojcostwa, z drugiej natomiast pojawia się moda na bycie tatą,
dobrym tatą.
Zdaniem ks. Tadeusza Aleksandrowicza współczesny ojciec
jest bardzo zagoniony, żyje z wielkim obciążeniem, że musi
zapewnić godną egzystencję żonie i dzieciom. To wielkie
obciążenie jest tak znaczne, że zaharowując się bardzo często traci z pola swego widzenia to, co jest istotne. Chodzi tu
o dobro duchowe rodziny. – Mamy do czynienia z wielkim
kryzysem ojcostwa, który polega między innymi też na tym,
że wielu mężczyzn nie dojrzało do odpowiedniego traktowania swojego ojcostwa.
dokończenie na str. 3

I N T E N C J E

M S Z A L N E

PONIEDZIAŁEK 24.06
06:30 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
07:00 Rezerwacja
08:00 + Jan Bochenek w dniu imienin
18:30 Dziękczynna z okazji 7. rocznicy urodzin Wiktorii z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Najświętszej
i zdrowie
WTOREK 25.06
06:30 Za Parafian
07:00 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
08:00 + Stanisława – 35. rocznica śmierci, Stanisław i zmarli
z rodziny
18:30 + Natalia Bolsęga – 3. rocznica śmierci
ŚRODA 26.06
06:30 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
07:00 + Danuta Diaków (od wnuka Macieja z rodziną)
08:00 + Anna – 25. rocznica śmieci oraz + Józef – 33.
rocznica śmierci Hirnyk
18:30 Zbiorowa w intencjach Nowenny do MBNP
CZWARTEK 27.06
06:30 + Michał (od koleżanek i kolegów z US KrakówKrowodrza)
07:00 + Stanisława Franczak
08:00 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
18:30 + Wojciech Buczek – 29. rocznica śmierci
PIĄTEK 28.06
06:30 + Marianna Janik
07:00 + Henryk Franczak – 26. rocznica śmierci i żona Stefania – 37. rocznica śmierci
08:00 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
18:30 + Maria Ćwiertnia – 2. rocznica śmierci
SOBOTA 29.06
06:30 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Pawła i jego
rodziny
07:00 O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jana Siemieniec
w 60. rocznicę urodzin (od syna Łukasza i synowej
Eweliny)
08:00 + Stanisław Szwarc – 17. rocznica śmierci oraz rodzice
Józef i Irena Kroczek
18:30 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
NIEDZIELA 30.06
06:30 + Marek Grzywacz (od Danuty z rodziną)
08:00 + Marianna – 3. rocznica śmierci
09:30 + Jarosław Gorczyca i Piotr Głuszek
11:00 + Maria Witkowska – msza gregoriańska
12:30 + Władysława Buczak
17:00 + Władysław Makuch (od żony z córkami i rodziną)
18:30 + Henryk Panufnik – 15. rocznica śmierci
20:30 Za Parafian

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Solenizantom i Jubilatom tego tygodnia życzymy potrzebnych łask Bożych.
 Zapraszamy

wszystkich, a szczególnie dzieci, na codzienną
procesję o godz. 18:00 przed Mszą świętą wieczorną w ramach Oktawy Bożego Ciała. Zakończenie Oktawy nastąpi
w czwartek.
 W piątek z racji Uroczystości Najświętszego Serca Pana
Jezusa również zapraszamy do udziału w procesji. Tego dnia
nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
 Wszystkim rozpoczynającym wakacje i urlopy życzymy
zdrowia i dobrej pogody oraz bezpiecznego i owocnego wypoczynku. Niech czas wakacji stanie się także okazją do oddechu
duchowego, a modlitwa i niedzielna Eucharystia będą stałymi
częściami odpoczynku.
 Od przyszłej niedzieli do końca sierpnia w naszym kościele
w niedziele i święta nie będzie Mszy świętej o godz. 10:00
w dolnej kaplicy. Godziny Mszy św. w głównym kościele
pozostają bez zmian.
 W sierpniu wyruszy Piesza Pielgrzymka Krakowska na
Jasną Górę. Jak co roku, również i nasza parafia przyłącza
się do wspólnego pielgrzymowania. Zapraszamy wszystkich
chętnych do udziału. Informacje i zapisy u ks. Grzegorza,
który będzie prowadził pielgrzymów z naszej parafii.
 Kuchnia św. Jadwigi dla ubogich wydawać będzie posiłki
jeszcze do końca tego tygodnia. W lipcu i sierpniu kuchnia
nie będzie działać. Wydawanie posiłków powróci 2 września.
 Zaprzyjaźnieni pszczelarze rozprowadzają dzisiaj przy kościele miód.
 Zgodnie z zapowiedzią przekazaliśmy na Fundację Wyspy
Szczęśliwe działającą przy szpitalu dziecięcym w Prokocimiu 3050 zł z darów ołtarza ze wszystkich uroczystości komunijnych w naszej parafii oraz 2400 zł z tegorocznej jałmużny wielkopostnej.
 Za tydzień w naszej parafii gościć będziemy studentów
z grupy misyjnej Kirgistan 2019. Po Mszach świętych będą
kwestować do puszek na cel wyjazdu – pracę z biednymi
i niepełnosprawnymi dziećmi.
 Prośmy o Miłosierdzie Boże dla naszych parafian, którzy
ostatnio odeszli do wieczności. Są to śp.: Kazimiera Klima
(l. 85) z ul. Łokietka 53, Maria Żak (l. 91) z ul. Kluczborskiej 4, Adam Zabiegaj (l. 84) z ul. Stachiewicza 35B, Stanisław Olesek (l. 63) z ul. Krowoderskich Zuchów 25 oraz
Tadeusz Kiernicki (l. 87) z Krowoderskich Zuchów 5.

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie.

KALENDARZ LITURGICZNY TYGODNIA:
PONIEDZIAŁEK 24.06
Uroczystość narodzenia
św. Jana Chrzciciela
Iz 49,1–6; Ps 139;
Dz 13,22–26; Łk 1,57–66.80

PIĄTEK 28.06
Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa
Ez 34,11–16; Ps 23;
Rz 5,5–11; Łk 15,3–7

WTOREK 25.06
Rdz 13,2.5–18; Ps 15;
Mt 7,6.12–14

SOBOTA 29.06
Uroczystość świętych
Apostołów Piotra i Pawła
Dz 12,1–11; Ps 34; 2 Tm 4,6
–9.17–18; Mt 16,13–19

ŚRODA 26.06
Rdz 15,1–12.17–18;
Ps 105; Mt 7,15–20
CZWARTEK 27.06
Rdz 16,1–12.15–16; Ps 106;
Mt 7,21–29

NIEDZIELA 30.06
1 Krl 19,16b.19–21;
Ps 16; Ga 5,1.13–18;
Łk 9,51–62

Odpowiedzialny ojciec to nie wymysł
Kościoła
dokończenie ze str. 1
Można im pomóc tylko i wyłącznie wtedy, kiedy oni sami będą
tego chcieli – mówi ks. Aleksandrowicz. Dostrzega konieczność współpracy z łaską uświęcającą. – Czyli mówiąc
krótko, warto częściej korzystać z pomocy sakramentu pokuty.
Zaznaczam, z sakramentu pokuty, a nie z pomocy księdza.
Spowiedź bowiem to nie psychoterapia. Gdy mężczyzna pracuje nad sobą, jest świetnym i ojcem, i odpowiedzialnym człowiekiem.
Spadek autorytetu ojca łączy się nierozerwalnie ze spadkiem
autorytetu małżeństwa i rodziny. Coraz większa liczba rozwodów, samotne wychowywanie dzieci, życie w konkubinacie czy przedkładanie pracy ponad dom bardzo mocno osłabia więzi. A do prawidłowego rozwoju człowieka ojciec potrzebny jest w równym stopniu co matka. – Dzieci powinny
wzrastać w rodzinie, w której męża i żonę łączą trwałe więzy
miłości. To nie jest wymysł Kościoła, tak było od zawsze.
Umiejętność kochania dziecka mężczyzna czerpie z relacji
z żoną – uważa o. Mirosław Pilśniak, dominikanin.
Bardzo ciekawą i pomocną perspektywą dla ojców jest Centrum Ojcostwa Tato.Net, które organizuje warsztaty, sympozja oraz publikacje dla ojców. No i oczywiście nie wolno zapomnieć o wzorze św. Józefa.
Anna Maślana
za: Niedziela

Wszystkim ojcom w dniu ich święta życzymy
błogosławieństwa Bożego i wszelkich potrzebnych łask,
aby byli odpowiedzialnymi ojcami i cieszyli się miłością
swoich dzieci aż po najdalszy kres żywota.

Kto to jest kanonik?
Takie pytanie zadało mi ostatnio parę osób prosząc,
aby o tym napisać.
Obecnie kanonik to godność nadawana przez biskupa diecezjalnego kapłanom szczególnie zasłużonym dla Kościoła lokalnego. Gromadzą się oni przy katedrach i kolegiatach. Mają swoje miejsca w stallach, gdzie zasiadają podczas celebracji liturgicznych z biskupem diecezjalnym. Są zobowiązani do celebrowania Liturgii Godzin i realizowania innych
zadań związanych z kultem Bożym, co określa statut.
Statuty kapitulne określają też strój kanonicki, używany
podczas uroczystych celebr liturgicznych lub przy uroczystościach, zwłaszcza z udziałem biskupa. Ten strój stanowi komża, zwana rokietą i mantolet, czyli czarna pelerynka obszyta fioletowym sznurkiem oraz ozdobny łańcuch
(dystynktorium) z herbem diecezji lub wizerunkiem świętego patrona diecezji czy kościoła katedralnego.
Kanonicy dzielą się na gremialnych, inaczej rzeczywistych, czyli
tytularnych oraz honorowych. Po ich nazwiskach spotykamy
tytuły: kanonik E.C. – Expositorium Canonicale – noszący purpurowe podszycie komży, czyli kanonik honorowy oraz kanonik
R.M. – Rochettum et Mantoletum – posiadający przywilej noszenia rokiety i mantoletu, czyli kanonik gremialny.
Tytuł ten wynika i połączony jest z kapitułami kanonickimi
(capitula canonicorum), które zrodziły się w Kościele na
podłożu życia wspólnego duchownych.
dokończenie na str. 4

W wyniku przeprowadzonych niedawno wyborów do
Rad Parafialnych mamy nowy skład Rady Duszpasterskiej oraz zupełnie nową Radę GospodarczoEkonomiczną. Ich skład podajemy poniżej.
DUSZPASTERSKA RADA PARAFIALNA
Barbara Kamińska
Joanna Okoń
Anna Szymanek
Adam Klęk
Jerzy Konior
Sławomir Podgórski
Krzysztof Tracz
Bartłomiej Waśko
RADA EKONOMICZNO-GOSPODARCZA

Dobre słowo
Jakże byłoby pięknie, gdyby każdy z nas mógł
wieczorem powiedzieć: dzisiaj zrobiłem gest miłości
wobec drugiego.
Papież Franciszek

Maria Stal
Zofia Tomaszek
Halina Wołczyńska
Jerzy Eder
Artur Fiba
Zenon Wiekierak

Kto to jest kanonik?
dokończenie ze str. 3
Początki zorganizowanego życia wspólnego pewnych grup
duchownych, które przyjęło nazwę kanonicznego, dając
okazję do nazywania członków wspólnoty kanonikami, sięgają IV w. Kanoniczny tryb życia proponował m.in. św. Augustyn. Pod koniec wieku XI pojawili się tzw. kanonicy regularni, prowadzący życie wspólne oparte na ślubach.
W związku z tym kanoników dotychczasowych, którzy prowadzili życie wspólne bez składania ślubów, zaczęto nazywać kanonikami świeckimi ( canonici saeculares ). Ci, jeśli
byli zgrupowani przy kościele katedralnym, stanowili kapitułę katedralną, jeśli zaś prowadzili życie wspólne przy innym zacniejszym kościele, tworzyli kapitułę kolegiacką.
Pozycja kapituł, zwłaszcza
katedralnych, rosła dzięki
przyznaniu im osobowości
prawnej i nabywaniu przez
nie coraz to szerszych uprawnień, łącznie z osobnym majątkiem kościelnym. Szczególnie ważną rolę kapituła katedralna (a więc i członkowie
kapituły) odgrywała w diecezji w razie niemożności sprawowania rządów przez biskupa (sede impedita) oraz podczas wakatu stolicy biskupiej
(sede vacante ). Największy
Dystynktorium
rozkwit kapituł katedralnych
przypada na wiek XIII i XIV.
Mniejszą rolę odgrywały kapituły kolegiackie, które były zorganizowane na wzór kapituł katedralnych. Obowiązki ich
ograniczały się zwykle do sprawowania funkcji liturgicznych
i duszpasterstwa w kościele kolegiackim oraz do gospodarowania w tymże kościele.
Powolny spadek znaczenia kapituł katedralnych zaczął się
u schyłku XVI w. Wprawdzie potrydenckie prawo kanoniczne
w dalszym ciągu przyznawało im wiele uprawnień, jednakże
stopniowo stawały się one coraz bardziej zależne od biskupa
diecezjalnego. Znaczenie kapituł katedralnych próbował
podnieść Kodeks Prawa Kanonicznego z 1917 r., przeznaczając je nie tylko do uświetnienia kultu Bożego w kościele katedralnym, lecz także do wspomagania biskupa diecezjalnego radami zgodnie z przepisami prawa i zastępowania go
w zarządzaniu diecezją w razie zawakowania stolicy biskupiej oraz przyznając im miano senatu i rady biskupa (zob.
kan. 391-422 KPK z 1917 r.). Faktycznie jednak kapituły
katedralne nie mogły biskupowi dostarczyć rad i pomocy
w zarządzaniu diecezją, nie były w stanie stanowić senatu
i rady biskupiej, gdyż przekształciły się raczej w kolegia
kapłanów zasłużonych dla diecezji. Dlatego Kodeks Prawa
Kanonicznego z 1983 r. pod wpływem postanowień Soboru
Watykańskiego II zreformował kapituły, powołując do życia kolegium konsultorów i rady kapłańskie, które zastąpiły

REKLAMA na pokrycie kosztów druku

kapituły katedralne. Odtąd charakter kapituł i ich członków
istotnie się zmienił.
K.H.-Sz.

Czym jest ekskomunika ipso facto?
Wspólnota uczniów Chrystusa zorganizowana jest wedle porządku hierarchicznego. Biskupi czuwają nad realizacją misji
kapłańskiej, królewskiej i prorockiej Kościoła. Słowo porządek
jest zatem kluczowe w zrozumieniu tajemnicy tej boskoludzkiej instytucji, jaką jest Kościół katolicki. Obowiązki i prawa katolików mają chronić dobro wiary i realizację misji
ewangelicznej, wskazanej przez Chrystusa. Kościół opisał
swoje cele i działanie w Kodeksie Prawa Kanonicznego (KPK,
rok wydania 1983). Znajdujemy tam również rozdział pt.
Sankcje w Kościele. Bywa bowiem, że ktoś świadomie
i dobrowolnie łamie zobowiązania i dopuszcza się bardzo poważnych nadużyć, które są określone jako przestępstwa.
Ekskomunika jest karą kościelną polegającą na wykluczeniu
przestępcy z dóbr duchowych i materialnych Kościoła. Człowiek może jej podlegać wskutek wyroku sądu kościelnego
albo zaciągnąć samoistnie przez sam fakt czynu przestępczego. W tym drugim przypadku mówimy, że jest to ekskomunika ipso facto. Osoba, która dopuściła się takiego czynu nie
musi mieć wytoczonego procesu kościelnego, ale mocą samego prawa zaciąga tę karę kościelną zwaną ekskomuniką (kan.
1314 KPK). Jest to najcięższa kara kościelna, bowiem jest
przewidziana za najcięższe przestępstwa.
Kiedy ma to miejsce?
Gdy osoba świadomie i dobrowolnie dopuszcza się popełnienia czynu, który jest w Kościele uznawany za przestępstwo.
Jest to ściśle podane, więc przywołajmy ustawy z Kodeksu:
Przestępstwa:
1. Przeciwko religii i jedności Kościoła (kan. 1364-1396). Są
to: herezja, schizma, apostazja.
2. Zniewaga postaci eucharystycznych (kan. 1367).
3. Zniewaga sakramentu pokuty (kan. 983, 1388).
4. Przymus fizyczny wobec biskupa Rzymu (kan. 1370).
5. Usiłowanie rozgrzeszenia wspólnika grzechu przeciw czystości (kan. 977, 1378).
6. Bezprawne udzielenie święceń biskupich bez zlecenia papieskiego (kan. 1382).
7. Bezpośrednie naruszenie tajemnicy spowiedzi przez spowiednika (kan. 1388).
8. Przerwanie ciąży po zaistnieniu skutku, czyli skuteczne
zabicie poczętego dziecka (kan. 1398).
ks. Mirosław

Informacje w sprawie reklamy pod nr. tel. 603 083 755

