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Boże Ciało w naszej parafii

W Uroczystość Najświętszego Ciała
i Krwi Pańskiej, jak co roku po Mszy Świętej
o godz. 10 ulicami naszej parafii przeszła
procesja teoforyczna do 4 ołtarzy.
Tradycja Bożego Ciała sięga roku
1246 i wiąże się z widzeniami św. Julianny
z Cornillon, przeoryszy konwentu augustianek.
Święta Julianna przekazała, że w trakcie
objawień Jezus przykazał jej, aby dołożyła
wszelkich starań w celu ustanowienia święta ku
czci Ciała i Krwi. Początkowo uroczystość

została wprowadzona tylko lokalnie dla diecezji
Liège. W 1252 r. praktykowano ją już w całej
Germanii. Z objawieniami św. Julianny z Cornillon zetknął się archidiakon Liège Jacques Pantaléon, który już jako papież Urban IV bullą
Transiturus ustanowił dla całego Kościoła
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi
Pańskiej.
Procesje Bożego Ciała są nie tylko
oddaniem czci i publicznym wyznaniem wiary
w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie, ale również zaproszeniem Go na drogi
naszego życia. Uczestnictwo w procesji
Bożego Ciała jest dawaniem świadectwa swojej wiary, ale też dawaniem świadectwa wobec
innych, wobec tych, którzy może patrzą przez
okno i nie wiedzą, co to jest, albo przechodzą
chodnikiem obok procesji. Typowe dla procesji
Bożego Ciała są cztery ołtarze, symbolizujące
cztery strony świata. To jest taki znak, że
Chrystus jest wynoszony na wszystkie strony
naszego życia. I przy każdym ołtarzu są modlitwy, jest uwielbienie i oddana cześć
Najświętszemu Sakramentowi oraz przy
każdym ołtarzu jest również błogosławieństwo
Najświętszym Sakramentem.

SŁOWO BOŻE
(Mt 13, 1 - 8)

Tego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet zebrały się koło Niego
tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały lud stał na brzegu. I mówił im wiele
w przypowieściach tymi słowami: «Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, niektóre
ziarna padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na miejsca skaliste,
gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz gdy
słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne znowu padły
między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne w końcu padły na ziemię żyzną
i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny.
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Święci znani i nieznani
Święty Jan z Dukli, prezbiter - 8 lipca

Jan urodził się w Dukli około roku 1414.
O jego rodzicach wiemy tylko tyle, że byli mieszczanami. Nie możemy także nic konkretnego
powiedzieć o młodości Jana. Zapewne uczęszczał
do miejscowej szkoły, potem udał się do Krakowa.
Legenda głosi, że tam studiował, jednak brak
źródeł historycznych, które potwierdzałyby ten fakt.
Według miejscowej tradycji Jan miał już od
młodości prowadzić życie pustelnicze w pobliskich
lasach u stóp góry zwanej Cergową. Do dziś
w odległości kilku kilometrów od Dukli znajduje się
pustelnia i kościółek drewniany, wystawiony pod
wezwaniem św. Jana z Dukli na miejscu, gdzie
miał on samotnie prowadzić bogobojne życie.
Nie znamy przyczyn, dla których Jan opuścił
pustelnię i wstąpił do franciszkanów konwentualnych, zapewne w pobliskim Krośnie, w latach
1434-1440. Po nowicjacie i złożeniu profesji zakonnej odbył studia kanoniczne i został
wyświęcony na kapłana. Musiały to być studia
solidne, skoro Jan został od razu powołany na
urząd kaznodziei. Urząd ten bowiem powierzano
w
klasztorach
franciszkańskich
kapłanom
wyjątkowo uzdolnionym i wewnętrznie uformowanym. Tego wymagał w regule św. Franciszek,
założyciel zakonu.
Jan przez szereg lat piastował także
obowiązki gwardiana, czyli przełożonego klasztoru: w Krośnie i we Lwowie. Wreszcie powierzono

mu urząd kustosza kustodii, czyli całego okręgu
lwowskiego. Po złożeniu tego urzędu ponownie
zlecono mu urząd kaznodziei we Lwowie.
W latach 1453-1454, na zaproszenie króla
Kazimierza Jagiellończyka i biskupa krakowskiego, kardynała Zbigniewa Oleśnickiego,
przebywał w Polsce św. Jan Kapistran, reformator
franciszkańskiego życia zakonnego. Założył klasztory obserwantów, czyli franciszkanów reguły
obostrzonej, w Krakowie (1453) i w Warszawie
(1454). W roku 1461 obserwanci założyli również
konwent we Lwowie. Od krakowskiego klasztoru
pw. św. Bernardyna zaczęto powszechnie
nazywać polskich obserwantów bernardynami.
Jan z Dukli obserwował życie bernardynów
i umacniał się ich gorliwością. Postanowił do nich
wstąpić. Do roku 1517 franciszkanie konwentualni
i obserwanci mieli wspólnego przełożonego generalnego. Jednak przejście z jednego zakonu do
drugiego poczytywano zawsze za rodzaj dezercji.
Istniały ponadto przepisy w zakonie obserwantów,
utrudniające przyjęcie zakonników konwentualnych w obawie o zaniżenie karności i ducha zakonnego. Ojciec Jan musiał więc być dobrze znany,
skoro przyjęto go bez wahania. Nadarzyła się
zresztą ku temu okazja. Z Czech przybył prowincjał
franciszkanów konwentualnych, któremu podlegał
Jan. Poprosił prowincjała, by zezwolił mu wstąpić
do obserwantów. Według relacji miejscowej tradycji prowincjał, sądząc, że Jan chce odwiedzić
kogoś w konwencie obserwantów, chętnie się
zgodził. Kiedy zaś spostrzegł swoją pomyłkę, nie
mógł już zmusić o. Jana do powrotu. Było to prawdopodobnie w roku 1463.
Chociaż o. Jan był wtedy już starszy, przeżył
u obserwantów jeszcze 21 lat. Krótki czas
przebywał w Poznaniu, by następnie powrócić do
ukochanego Lwowa i tam spędzić resztę życia. Tu
powierzono mu funkcję kaznodziei i spowiednika.
Pod koniec życia miał utracić wzrok. Jako dorobek
wielu lat pracy kaznodziejskiej zostawił zbiór
kazań, które jednak zaginęły. Rozmiłowany
w modlitwie, poświęcał na nią długie godziny. Dla
dokładnego zapoznania się z konstytucjami nowego zakonu wczytywał się w nie pilnie, a gdy utracił
wzrok, prosił, by odczytywał mu je kleryk, bo chciał
się ich wyuczyć na pamięć. Do ślepoty dołączyła
się ponadto choroba bezwładu nóg.
Jan oddał Bogu ducha w konwencie
lwowskim 29 września 1484 roku. Pochowano go
w kościele klasztornym, w chórze zakonnym, za
wielkim ołtarzem. Przekonanie o świętości kapłana
było tak powszechne, że zaraz po jego śmierci
wierni zaczęli gromadzić się w pobliżu jego grobu
i modlić się do niego o łaski.
>>>
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Strona ¯ywego Ró¿añca
Intencje różańcowe na lipiec 2017 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ewangelizacyjna:
Aby nasi bracia, którzy oddalili się od wiary, mogli również za
sprawą naszej modlitwy i ewangelicznego świadectwa, odkryć
na nowo bliskość miłosiernego Pana i piękno życia
chrześcijańskiego.

Intencje różańcowe na sierpień 2017 r.
Papieskie intencje Apostolstwa Modlitwy
Intencja ogólna:
Aby artyści naszych czasów poprzez dzieła swojego geniuszu
pomagali wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.
W roku 1487 obserwanci wystarali się u papieża,
Innocentego VIII, o zezwolenie na "podniesienie
ciała", co równało się pozwoleniu na oddawanie
mu czci publicznej. Zezwolenie przywiózł ze sobą
z Rzymu komisarz generała zakonu, o. Ludwik de
la Torre, ale sam akt przeniesienia odbył się dopiero w roku 1521. Nowy grób umieszczono nad
posadzką w prezbiterium po prawej stronie.
W roku 1608 z racji budowy nowego kościoła
wystawiono marmurowy sarkofag, przeniesiony
w roku 1740 za wielki ołtarz.
Do roku 1946 trumienka z relikwiami Jana
znajdowała się we Lwowie, w latach 1946-1974
w kościele bernardynów w Rzeszowie, obecnie
zaś jest w Dukli.
Liczne łaski, otrzymywane za pośrednictwem sługi
Bożego, ściągały do jego grobu nie tylko katolików, ale także prawosławnych i Ormian. Mnożyły
się także wota dziękczynne. Kiedy w roku 1648
Lwów został ocalony w czasie oblężenia przez
Bohdana Chmielnickiego, przypisywano to wstawiennictwu Jana z Dukli, gdyż gorąco modlono się
do niego. Proces kanoniczny rozpoczął się w roku
1615. Prośbę o beatyfikację przesłał do Rzymu
król Zygmunt III Waza i biskupi polscy, jak też
wielu senatorów. Proces, wiele razy przerywany,

został wreszcie ukończony szczęśliwie w roku
1731. Na podstawie nieprzerwanego kultu, jakim
sługa Boży się cieszył, papież Klemens XII w roku
1733 ogłosił ojca Jana błogosławionym,
wyznaczając na dzień jego święta 19 lipca. Termin
ten, kilka razy przenoszony, reforma kalendarza
liturgicznego w Polsce w roku 1974 ustaliła na
3 października. Po kanonizacji jednak przesunięto
go na dzień 8 lipca.
W roku 1739 na prośbę króla Augusta III Sasa,
biskupów i kapituł katedralnych oraz magistratu
lwowskiego papież Klemens XII ogłosił bł. Jana
z Dukli patronem Korony oraz Litwy. Papież
Benedykt XIV nadał odpust zupełny na doroczną
uroczystość bł. Jana dla kościołów obserwantów
w Polsce (1742). Już w roku 1754 król August III
Sas wniósł prośbę do Rzymu o kanonizację bł.
Jana z Dukli. Prośbę ponowił król Stanisław
August Poniatowski w roku 1764, uczynił to
również sejm polski. Niewola jednak przerwała
zabiegi. Dopiero w roku 1957 Episkopat Polski
wystąpił do Stolicy Świętej z ponowną prośbą.
Kanonizacji dokonał w Krośnie papież św. Jan
Paweł II podczas swojej wizyty w dniu 10 czerwca
1997 r.
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INTENCJE MSZALNE
Lipiec 2017
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INTENCJE MSZALNE
Sierpień 2017
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HARMONOGRAM SPRZ¥TANIA KOŒCIO£A
Lipiec - Październik 2017
Polok Anna
8 lipiec 2017

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia
Zaczek Mirosława

22 lipiec 2017

Miketta Halina
Gracyalny Danuta
Michalska Krystyna

5 sierpień 2017

Majowska Dorota
Kamińska Gabriela
Wróblewska Zofia

19 sierpień 2017

Kawka Zofia
Tyrała Janina
Gorol Barbara

2 wrzesień 2017

Pajonk Mirosława
Michalczyk Wiesława
Krenczyk Irena

16 wrzesień 2017

Pawelczyk Pelagia
Fojt Barbara
Krzepina Ryszarda

30 wrzesień 2017

Suchanek Marzanna
Bubała Celina
Rzepiak Danuta

14 październik 2017

Rozmus Sabina
Kędzia Irena
Polok Anna

28 październik 2017

Świerczyńska Małgorzata
Kęska Rozalia

Jeżeli danej grupie podany termin nie odpowiada to proszę zamienić się między
grupami we własnym zakresie
(pełny harmonogram obejmujący wszystkie grupy znajduje się w gablotce
z ogłoszeniami parafialnymi)
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Kącik kulinarnuy: Gofry holenderskie
pudrem lub bitą śmietaną. Gofry bardzo
smaczne, chrupiące, długo zachowują
swą kruchość.

Składniki:
●
●
●
●
●
●
●

300 g mąki pszennej,
0,5 l mleka,
75 g cukru pudru,
szczypta soli,
100 g masła,
2 jaja,
15 g proszku do pieczenia

gmb

Sposób przygotowania:
Wszystkie składniki dobrze zmiksować,
otrzymując
konsystencję
ciasta
naleśnikowego. Piec w gorownicy na złoty
kolor. Podawać z dżemem, cukrem

Kącik humoru
Kto to jest prawnik?
Człowiek, który wśród uczciwych ludzi
zginąłby z głodu.
***
Jak wygląda luka prawna?
Siedzą dwaj prawnicy, a pomiędzy nimi
blondynka.
***
Po meczu piłkarskim kibic przegranej
drużyny podchodzi do sędziego i pyta:
- A gdzie pana pies?
- Pies? Ja nie mam psa.
- Wobec tego bardzo panu współczuję.
Ślepy i bez psa!
***
W sądzie trwa rozprawa nad przyznaniem
opieki nad dziećmi.
Matka swoją płomienną mową dała wszystkim na sali do zrozumienia, że to jej się
należą dzieci bo to ona je urodziła.
W końcu sędzia zwraca się do męża
z prośbą o jego uzasadnienia.
Po dłuższym zastanowieniu facet mówi:
- Wysoki Sądzie, czy jak wkładam do automatu 3 zł i wypada Coca-Cola to ona jest
moja czy automatu?
***
W sądzie:
- A więc oskarżony przyznaje się, że
w czasie polowania postrzelił gajowego?
- Tak, przyznaję się.

- Czy oskarżony może podać jakieś
okoliczności łagodzące?
- Tak, gajowy nazywa się Zając!
***
U pewnego rolnika znaleziono nielegalną
broń.
Sędzia się pyta:
- Co macie na swoją obronę?
Rolnik odpowiada:
- Na swoją obronę mam czołg w stodole!
***
Oskarżony zwraca się do sędziego per
"Wysoka Sprawiedliwości".
W końcu to już sędziego irytuje:
- Tu nie ma sprawiedliwości! Tu jest sąd!
***
Mama przychodzi do przedszkola.
Maluch biegnie do niej z wrzaskiem:
- Mamo, pani powiedziała, że kto nie zrobi
kupki do nocniczka, to nie pójdzie na spacer
do parku.
- I co nie zrobiłeś?
- Zrobiłem, ale Maciek mi ją ukradł.
***
Policjant wraca późnym wieczorem do
domu i mówi żonie:
- Napadła na mnie banda chuliganów. Otoczyli mnie, zabrali portfel, zegarek...
- Nie miałeś ze sobą pistoletu?
- Oczywiście, że miałem, ale dobrze go
ukryłem!
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Papież Franciszek:
Duch Święty fundamentem jedności Kościoła
(4 czerwca 2017 fragmenty)
[…] W dniu Pięćdziesiątnicy Duch
zstąpił z nieba w postaci „języków jakby z ognia,
które się rozdzieliły, i na każdym z nich spoczął
jeden. I wszyscy zostali napełnieni Duchem
Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami” (Dz 2,
3-4). Słowo Boże opisuje w ten sposób działanie
Ducha, który najpierw spoczywa na każdym,
a następnie wszystkich łączy. Każdemu daje dar
i wszystkich gromadzi w jedności. Innymi słowy,
ten sam Duch tworzy różnorodność i jedność,
kształtując w ten sposób lud nowy, zróżnicowany
i zjednoczony: Kościół powszechny. Najpierw
z wyobraźnią i nieprzewidywalnością tworzy
różnorodność. W każdym czasie sprawia
rzeczywiście rozkwit nowych i różnych charyzmatów. Następnie ten sam Duch dokonuje
jedności: łączy, zbiera, na nowo tworzy harmonię:
„Swoją obecnością i swoim działaniem łączy
w jedności duchy, różne i odrębne między sobą”
(CYRYL ALEKSANDRYJSKI, Komentarz do
Ewangelii świętego Jana XI, 11). Tak aby była
jedność prawdziwa, według Boga, która nie
oznacza jednolitości, ale jedność w różnicy.
Aby tego dokonać warto, byśmy starali
się wystrzegać dwóch często powtarzających się
pokus. Pierwszą z nich jest do dążenie do
różnorodności bez jedności. Dzieje się tak, kiedy
chcemy się wyróżnić, kiedy tworzone są koalicje
i partie, gdy dochodzi do usztywnienia stanowisk
wykluczających, do zamknięcia się w swoich partykularyzmach, być może uważając siebie za lepszych, lub tych, którzy zawsze mają rację.
Wówczas wybiera się część, a nie całość,
przynależność do tego czy innego kręgu, bardziej
niż przynależność do Kościoła. Stajemy się „fanami” danej części, zamiast być braćmi i siostrami
w tym samym Duchu; bardziej chrześcijanami
„prawicowymi lub lewicowymi”, niż Jezusa;
nieugiętymi stróżami przeszłości lub awangardystami przyszłości bardziej, niż pokornymi
i wdzięcznymi dziećmi Kościoła. W ten sposób
mamy do czynienia z różnorodnością bez

jedności. Przeciwną pokusą jest natomiast
dążenie do jedności bez różnorodności. Jednak
w ten sposób jedność staje się jednolitością,
obowiązkiem czynienia wszystkiego razem
i wszystkiego w ten sam sposób, myśląc wszyscy
zawsze w ten sam sposób. Tak jedność staje się
w końcu uniformizacją i nie ma już wolności. Ale,
jak mówi Paweł, „gdzie jest Duch Pański - tam
wolność” (2 Kor 3,17).
Nasza modlitwa do Ducha Świętego
jest zatem prośbą o łaskę przyjęcia Jego jedności,
spojrzenia obejmującego i miłującego niezależnie
od preferencji osobistych, Jego Kościoła, naszego
Kościoła; zatroszczenia się o jedność pośród
wszystkich, aby wyeliminować trujące plotki
siejące niezgodę i zazdrość, ponieważ bycie
ludźmi Kościoła oznacza bycie ludźmi komunii; to
także prośba o serce odczuwające, że Kościół jest
naszą matkę i naszym domem: domem
gościnnym i otwartym, gdzie dzielimy się
wielopostaciową radością Ducha Świętego.
Przechodzimy zatem do drugiej
nowości: nowe serce. Zmartwychwstały Jezus,
ukazując się po raz pierwszy swoim uczniom,
mówi: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym
odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym
zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20,22-23).
Jezus nie potępia swoich uczniów, którzy Go
opuścili i zaparli się podczas Męki, ale daje im
Ducha przebaczenia. Duch jest pierwszym darem
Zmartwychwstałego i zostaje dany przede wszystkim po to, aby przebaczać grzechy. Oto początek
Kościoła, to jest spoiwo, które nas zespala, cement jednoczący cegły domu: przebaczenie. Bo
przebaczenie jest darem do n-tej potęgi, jest
największą miłością, tą, która zespala mimo
wszystko, która powstrzymuje upadek, która
umacnia i utwierdza. Przebaczenie wyzwala serce
i pozwala, by rozpocząć na nowo: przebaczenie
daje nadzieję, bez przebaczenia nie można
budować Kościoła. […]
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