INTENCJE MSZALNE 5 – 11 X 2015
Poniedziałek 5 X
7.00 1) ++ Stefan i Jan Puchała
2) + Kazimiera Zawartka / od VIII Róży
7.30 + Wojciech Krzemień w 3 r. śmierci
18.30 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
Wtorek 6 X
7.00 + Antoni Kacorzyk
7.30 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
18.30 + Janina w rocz. śmierci
Środa 7 X
7.00 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
7.30 + Augustyn Dudek
18.30 1) Intencja Radia Maryja
2) W intencji Róż Różańcowych
Czwartek 8 X
7.00 ++ Marianna i Jan
7.30 + Adam Kądziołka w 1 r. śmierci
18.30 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
Piątek 9 X
7.00 1) + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
2) Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsza opiekę dla rodzin;
Polaniaków i Rinchowskich
7.30 ++ Władysław i Maria Wach
18.30 + Tadeusz Zawiło
Sobota 10 X
7.00 1) O szczęśliwą operację dla Edwarda
2) I intencji pielgrzymów do Sanktuariów Śląskich
7.30 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
18.30 + Edward w 22 r. śmierci
Niedziela 11 X
7.30 ++ Emilia i Józef Maciaszkiewicz
9.00 ++ Stanisława i Franciszek
10.30 + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska
12.00 ++ Andrzej Kobylański w 18 r. śmierci i jego rodzice: Danuta i Mikołaj
13.15 ++ Zofia Kowalczyk w 1 r. śmierci i Tadeusz Kowalczyk w 38 r. śmierci
17.00 + Leszek w 1 r. śmierci
18.30 ++ Kazimierz i Katarzyna
20.00 ++ Anna Chmielewska w 27 r. śmierci i zm. z rodziny Chmielewskich
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mk 10, 2 - 16 /
Faryzeusze przystąpili do Jezusa i chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, czy wolno
mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: co wam nakazał Mojżesz? Oni rzekli:
Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić. Wówczas Jezus rzekł do nich: Przez
wzgląd na zatwardziałość serc waszych napisał wam to przykazanie. Lecz na początku
stworzenia Bóg stworzył ich jako mężczyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego
i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz
jedno ciało. Co więc Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela. W domu uczniowie
jeszcze raz pytali Go o to. Powiedział im: kto oddala żonę swoją, a bierze inną, popełnia
cudzołóstwo względem niej. I jeśli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia
cudzołóstwo. Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął, lecz uczniowie szorstko
zabraniali im tego. A Jezus widząc to, oburzył się i rzekł do nich: pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im, do takich bowiem należy Królestwo Boże.
Zaprawdę powiadam wam: kto nie przyjmie Królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie
do niego. I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je.
REFLEKSJA
Dzisiejszej ewangelia to streszczenie całej nauki Pana Jezusa o rodzinie. O świętości
Sakramentu Małżeństwa i o odpowiedzialności rodziców za chrześcijańskie wychowanie
dzieci. Chyba żaden inny fragment ewangelii nie wzbudza dziś tylu kontrowersji, co ten.
Świadczą o tym dramaty rozbitych małżeństw i dzieci, których do Jezusa nie ma kto
przyprowadzić. Pan Bóg uświęca ludzką miłość, czyni ją sakramentem. Pan Bóg daje
człowiekowi dar przekazywania życia. A co człowiek robi z tym, co z takim wielkim
zaufaniem powierza mu Pan Bóg?

Święty Franciszek

z Asyżu.
Nasz dzisiejszy patron przyszedł na świat w 1182 roku w Asyżu, jako Jan Bernardone.
Pochodził z bogatej rodziny kupieckiej. Jego ojciec dorobił się majątku na handlu
francuskimi suknami, stąd syn otrzymał imię/przezwisko Francesko. Rodzice pragnęli, aby
ich syn osiągnął społeczny awans i został szlachcicem. Nie szczędzili pieniędzy na wystawne
i rozrzutne życie syna. W roku 1205 został pasowany na rycerza i udał się na wojnę.
W Spoletto miał sen, w którym usłyszał głos Boga. Powrócił do Asyżu, zmienił swoje życie.
Oddał się modlitwie i pokucie.

Pewnego dnia w kościele św. Damiana usłyszał głos Chrystusa: Franciszku, napraw mój
Kościół! Potraktował to wezwanie dosłownie, zabrał się za remont małego kościółka. Został
publicznie na miejskim rynku wydziedziczony przez ojca, który nie mógł zrozumieć
postępowania swojego syna. Franciszek zapragnął żyć według Ewangelii i głosić nawrócenie
i pokutę. Z czasem zaczęli się wokół niego gromadzić niektórzy jego dawni współtowarzysze
zabaw. W 1208 roku Franciszek spisał swoje propozycje ubogiego życia według rad
ewangelicznych i wyruszył ze swymi braćmi do Rzymu. Papież Innocenty III zatwierdził
jego regułę. Odtąd Franciszek i jego bracia zostali nazwani Braćmi Mniejszymi. Wrócili do
Asyżu i osiedli przy kościele Matki Bożej Anielskiej, który stał się kolebką zakonu.
Franciszek wędrował od miasta do miasta i głosił ewangelię. Wielu ludzi pragnęło
naśladować jego sposób życia. Powstają: żeńska gałąź zakonu, czyli Zakon Ubogich Pań –
klaryski, następnie Franciszkański Zakon Świeckich – tercjarze. W roku 1219 Franciszek
pielgrzymuje aż do Egiptu, aby spotkać się z sułtanem Melek-al-Kamelem, któremu
opowiada o Chrystusie i przynosi przesłanie pokoju. Sułtan pozwala mu na odwiedzenie
Ziemi Świętej, która była w tym czasie pod panowaniem Arabów. Po powrocie do Italii, na
Boże Narodzenie 1223 obchodzone w Greccio, Franciszek wraz ze swoimi braćmi i ubogą,
bezdomną rodziną, którą przyjęli w świąteczną gościnę, zainscenizował religijne
przedstawienie. W żłobie, przy którym stał wół i osioł, położył małe dziecko na sianie, po
czym odczytał fragment Ewangelii o Narodzeniu Chrystusa. Tak narodziły się jasełka
i…nowożytny teatr w Europie. W roku 1224, w Alwerni, podczas czterdziestodniowego
postu przed uroczystością św. Michała Archanioła, Franciszkowi objawił się Chrystus
i obdarzył go łaską stygmatów – śladów Męki Pańskiej. W ten sposób Franciszek, na dwa
lata przed swoją śmiercią został pierwszym w historii Kościoła stygmatykiem. Trudy
apostolstwa, surowa pokuta, nocne czuwania modlitewne – to wszystko wyczerpało fizyczne
siły Franciszka. Umierał z wielką radością, powtarzając braciom, że odchodzi do
kochającego Ojca. Zmarł 3 października 1226 roku, w wieku 45 lat. Wywarł olbrzymi
wpływ na życie duchowe i artystyczne średniowiecza.
Każdego roku, do Asyżu podążają miliony pielgrzymów. Wierzących i niewierzących
z całego świata. By tam przy grobie biedaczyny z Asyżu szukać i odnajdywać tajemnicę
miłości Boga.

Róże świętego Franciszka / ogród różany przy bazylice M. B. Anielskiej w Asyżu/.
Róże bez kolców, które opadły, gdy Franciszek targany pokusami rzucił się w nie i zaczął
tarzać, aby bólem oddalić pokusy, którymi dręczył go szatan. Rosną do dziś, ale tylko w tym
miejscu. Przesadzane gdzie indziej rosną ….z kolcami.

Najświętsza Maryja Panna Różańcowa.
To święto zostało ustanowione na pamiątkę zwycięstwa floty chrześcijańskiej nad wojskami
tureckimi, odniesionego pod Lepanto 7 października 1571 roku. Sułtan turecki Selim II
pragnął podboju całej Europy i wprowadzenia wiary muzułmańskiej. Papież Pius V
dominikanin, gorliwy czciciel Matki Bożej , usłyszawszy o zbliżającej się wojnie, nakazał
odmawianie różańca w intencji ocalenia Europy. Bitwa miała dziwny przebieg. W pewnym
momencie nastąpiła nieoczekiwana zmiana kierunku wiatru. Po kilku godzinach walki
zatopiono 60 galer wroga i zdobyto ponad połowę okrętów tureckich. Słabsza liczebnie flota
chrześcijańska odniosła wielkie zwycięstwo. Niebezpieczeństwo podboju Europy zostało
/przynajmniej na pewien czas/ zażegnane. /ks.B/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
27 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś na Watykanie rozpoczyna obrady Synod Biskupów o rodzinie. Wraz
z Papieżem Franciszkiem i Ojcami Synodu prosimy o modlitwę w jego intencji. Dziś
w parafii św. Antoniego odpust ku czci MB Różańcowej z sumą o godzinie 12.00.
W poniedziałek wspomnimy św. s. Faustynę Kowalską, Sekretarkę Bożego
Miłosierdzia, w środę NMP Różańcową, w piątek Święto bł. Wincentego Kadłubka,
biskupa. W najbliższą niedzielę 15. Dzień Papieski przeżywany tym razem pod
hasłem Jan Paweł II Patron Rodziny.
2. Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele w niedziele po Mszy św.
o godzinie 17.00 a w dni powszednie o 17.45 z komunią św. dla tych, którzy nie
mogą pozostać na wieczornej Mszy św.
3. W najbliższą niedzielę, Mszę św. o godzinie 12.00 odprawi ks. Jubilat
Tadeusz Kukla w 60. rocznicę swych święceń kapłańskich. Będziemy mieli okazję
podziękować Bogu i Dostojnemu Jubilatowi za blisko dziewięć lat pracy
duszpasterskiej w naszej parafii. Oprawę wokalną tej Mszy św. wzbogaci pieśniami
ku czci św. Jana Pawła II chór parafialny Amicus.
4. W najbliższą niedzielę, w kolejny Dzień Papieski Parafialny Oddział Akcji
Katolickiej zorganizuje sprzedaż publikacji katolickich pod arkadami przy byłym
barze Słoneczko. Zapraszamy do zakupu książek.
Potrzebujemy jeszcze kilku młodych wolontariuszy do zbierania kwesty do
puszek w najbliższą niedzielę po Mszach św. na rzecz Dzieła Nowego Tysiąclecia.
Zapisujemy ich w zakrystii po każdej dzisiejszej Mszy św.
5. W środę różaniec o 17.45 poprowadzą uczniowie klas III SP,
przygotowujący się do I Komunii św. Wtedy też dla nich poświęcenie różańców.
6. Również w środę wieczorna Msza św. dla róż różańcowych. Po niej
spotkanie Parafialnego Koła Radia Maryja.
7. Kuchnia św. Jana Kantego ponownie wznawia swoją działalność.
Zapraszamy na darmowe posiłki. Od poniedziałku do piątku między godz. 13.00
a 14.00 każdy potrzebujący będzie mógł otrzymać ciepły, jednodaniowy posiłek
w dotychczasowym miejscu, czyli w byłym barze Słoneczko (wejście od strony bloku
nr 89 przy ulicy Armii Krajowej). Rozpoczniemy wydawanie od dziesięciu porcji, czyli
od ilości, którą wydawano w kuchni przed jej zamknięciem.
Do skarbony Na Kuchnię św. Jana Kantego zbieramy od dzisiaj ofiary na
opłaty związane z funkcjonowaniem Kuchni.
Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili chęć dyżurowania przy wydawaniu
posiłków. Zachowujemy kontakt z nimi na przyszłość. Liczymy na trzeźwość
i kulturalne zachowanie stołujących się w kuchni.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jadwigę Skurską.
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej świeci...

