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Kalendarium liturgiczne:
Poniedziałek, 100. rocznica urodzin Karola Wojtyły (św. Jana Pawła).
Środę,

wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera.

Czwartek, wspomnienie św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika.
Piątek, wspomnienie św. Rity z Cascii, zakonnicy. Przypada nowenna przed uroczystością Zesłania
Ducha Świętego.
Niedziela, w przyszłą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.

Kalendarium Historyczne:

18 maja 1920 roku w Wadowicach przyszedł na świat Karol Wojtyła syn Karola i Emilii
z Kaczorowskich. Wyświęcony na kapłana 1 listopada 1946 roku w Krakowie. Pierwszą msze świętą
odprawił w Katedrze na Wawelu 2 listopada 1946 w krypcie św. Leonarda. Konsekrowany na biskupa
został 28 września 1958 roku. W latach 1962- 1965 był ojcem soborowym Soboru Watykańskiego II.
Papież Paweł VI 30 grudnia 1964 r mianował ks. bp Karola Wojtyłę nowym arcybiskupem
metropolitą krakowskim a 28 czerwca 1967 w kaplicy Sykstyńskiej na Watykanie dokonał Jego
kreacji kardynalskiej. Papieżem został wybrany 16 października 1978 roku. Jan Paweł 12 czerwca
1987 roku bazylice gdańskiej obyło się spotkanie z chorymi, którym papież udzielił sakramentu
namaszczenia oraz spotkanie ze służbą zdrowia.
-----------------------------------------------Msze św. w Kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej :
Poniedziałek – Sobota

OO. Karmelici

godz. 700, 1800

OO. Dominikanie godz. 1200 1930
Niedziela
OO. Karmelici

godz. 800, 1000,1200,1800

OO. Dominikanie godz. 1600,1930, 2100
---------------------------------------------Z Kuźni karmelitańskiej
Dzisiejsza Ewangelia janowa mówi o nowym lub innym wymiarze istnienia. Co to oznacza ? Oznacza,
że jeżeli będziemy przy źródle, to pragnienie będzie jednocześnie spełnieniem. …Niesamowite !
Poeta Julian Kornhauser dzieli się myślą: „Możemy przez 23 godziny i 59 minut na dobę udawać
dzielnych i pięknych, ale ostatnia minuta dnia upłynie nam na tęsknocie za Prawdą, i dzięki temu
urealniamy Prawdę”. Pan Jezus każdemu z nas mówi do ucha : bądź osobą, nie osobistością ! I
zapewnia, że "...nie zostawię was sierotami : Przyjdę do was. " / J 14,19 / . Człowiek, dla którego
wszystko wydaje się być oczywiste, jest człowiekiem bezmyślnym. Ewangelista Jan spisuje rozmowę
Jezusa z uczniami. To pewny algorytm teologiczny : W jaki sposób mamy troszczyć się o wiarę lub jak
uprawiać teologię - jako prawdziwą świętą wiedzę, której nie objawia ciało i krew, ale żywy Bóg,
którego spotykam.
janusz OCarm.

