4 września 2016

INTENCJE MSZALNE 5 - 11 IX 2016

Poniedziałek 5 IX
7.00 1) + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska
2) O szczęśliwy przebieg ciąży i urodzenie dziecka
7.30 + Maria Hajdukiewicz w 3 r. śmierci
18.30 + Roman w 10 r. śmierci
Wtorek
6 IX
7.00 1) + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska
2) + Władysław Pajdzik
7.30 + Maria Śnieżyńska / od pracowników, Grona Pedagogicznego i wychowanków
BSP nr 2
18.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Agnieszki i Lecha
w 19 r. ślubu i dla ich dzieci
Środa 7 IX
7.00 + Franciszek Skurnóg / msza święta gregoriańska
7.30 + Władysław Gębik / od Krakowskiego Banku Spółdzielczego
18.30 Intencja Radia Maryja
Czwartek 8 IX
7.00 + Franciszek Skurnóg / msza święta gregoriańska
7.30 + Anna Pinkalska
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
Piątek 9 IX
7.00 1) + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska
2) ++ Janina i rodzice
7.30 ++ Jan i ludwika Zawitowscy i wnuk Rajmund
18.30 ++ Zmarli teściowie, rodzice, Edward, Kazimierz, Wojciech i zmarli z ich rodzin
Sobota 10 IX
7.00 1) + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska
2) + Antonina
7.30 + Aleksander Gawron
18.30 + Marian Paczyński w 6 r. śmierci
Niedziela 11 IX
7.30 + Longina w 12 r. śmierci
9.00 + Maria Olech
10.30 ++ Stefania, Ludwik i zmarli z rodziny
12.00 ++ Feliks, Halina, Janusz. Zmarli z rodzin: Kowalskich, Subitti
Kraśnickich i Dyduchów
13.15 Za Parafian
17.00 + Franciszek Skurnóg / msza święta gregoriańska
18.30 + Jan Szwajca w 3 r. śmierci
20.00 Dziękczynna w 40 r. ślubu Anny i Edwarda, z prośbą o Boże Błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę Matki Bożej
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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 14, 25-33 /
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: Jeśli kto przychodzi do
Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i
siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną,
ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie
wpierw, a nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył
fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego:
Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając
wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w
dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, który z dwudziestu tysiącami nadciąga
przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o
warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie
może być moim uczniem.

REFLEKSJA
Jak można nienawidzić swoich najbliższych? Nienawiść warunkiem bycia uczniem Jezusa?
Takie określenia szokują. Czyli cel został osiągnięty – wstrząsnąć słuchaczem. Na szczęście
kontekst wypowiedzi jest inny. Pan Jezus na jednej szali wagi stawia siebie samego, a na
drugiej słuchacza ze swoją rodziną. Dlaczego nie może być równowagi między tymi
szalami? Bo nikt i nic, nie może człowiekowi przysłonić Jezusa. Mam jakąś przysłonę ???

Maryja – Jej przyjście na świat.
W tym tygodniu, 8 września obchodzimy święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
Pismo Święte nigdzie nie wspomina o narodzinach Maryi. Tradycja jednak przekazuje, że
Jej rodzicami byli; św. Anna i św. Joachim. Byli oni pobożnymi Żydami. Mimo sędziwego
wieku nie mieli dziecka. W tamtych czasach uważane to było za karę za grzechy przodków.
Dlatego Anna i Joachim gorliwie prosili Boga o dziecko. Bóg wysłuchał ich próśb i w
nagrodę za pokładaną w Nim bezgraniczną ufność sprawił, że Anna urodziła córkę - Maryję.
Nie znamy miejsca urodzenia Maryi ani też daty Jej przyjścia na ziemię. Według wszelkich
dostępnych nam informacji, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed
narodzeniem Pana Jezusa.

W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej
Siewnej. Był bowiem dawny zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól
zaczynano orkę i siew. Lud chciał, aby rzucone w ziemię ziarno, najpierw pobłogosławiła
Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były
wraz z kwiatami i ziołami poświęcane w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, by
uprosić sobie dobry urodzaj. Na Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż tam
sieje się wtedy żyto. W święto Matki Bożej Siewnej urządzano także dożynki.
We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia. We Włoszech
istnieją nawet sanktuaria - a więc miejsca, gdzie są czczone jako cudowne figurki i obrazy
Maryi-Niemowlęcia w kołysce. Do nich należą między innymi: Madonna Bambina w
Forno Canavese, Madonna Bambina w Katedrze w Mediolanie - najwspanialszej świątyni
wzniesionej pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 23 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dziś na Watykanie kanonizacja błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty. W Kalwarii
Zebrzydowskiej Jubileusz Rodzin i 24 pielgrzymka rodzin pod hasłem: Małżeństwo
fundamentem rodziny.
2. W czwartek święto Narodzenia NMPanny. W piątek wspomnienie bł. Anieli Salawy,
dziewicy. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy 5 Tydzień Wychowania.

Święta Maryje / stałe i ,,ruchome” – czyli ze zmienną datą /
1 stycznia - Świętej Bożej Rodzicielki, 2 lutego - Matki Bożej Gromnicznej, 11 lutego -NMP
z Lourdes, 25 marca - Zwiastowanie Pańskie, 3 maja - Maryi Królowej Polski, 24 maja NMP Wspomożycielki Wiernych, 31 maja - Nawiedzenie NMP, 16 lipca - Matki Bożej
Szkaplerznej, 5 sierpnia - Matki Boskiej Śnieżnej, 15 sierpnia - Wniebowzięcie NMP, 22
sierpnia - NMP Królowej, 26 sierpnia - Matki Bożej Częstochowskiej, 8 września Narodzenie NMP, 12 września - Imienia Maryi, 15 września - Matki Bożej Bolesnej, 7
października - Matki Bożej Różańcowej, 16 listopada - Matki Bożej Miłosierdzia, 21
listopada - Ofiarowanie NMP, 8 grudnia - Niepokalanego Poczęcia NMP.
Najświętszej Panny Maryi, Matki Kościoła - poniedziałek po Zesłaniu Ducha Świętego.
Maryi Królowej Apostołów - sobota po Wniebowstąpieniu. Niepokalanego Serca Maryi sobota po uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Matka Teresa z Kalkuty – kanonizacja.
Założycielka Zgromadzenia Misjonarek Miłości urodziła się 26 sierpnia 1910 w rodzinie
albańskiej w Skopje, ale większą część swego życia spędziła w Indiach. Mając 18 lat,
wstąpiła do irlandzkiego zgromadzenia sióstr loretanek, które wysłało ją niebawem
do Indii. Tam w Kalkucie, w 1946 r., założyła zgromadzenie Misjonarek Miłości. Zawsze
troszczyła się o najuboższych, opuszczonych i najbardziej potrzebujących, za co w 1979
otrzymała Pokojową Nagrodę Nobla. Była też wielką obrończynią życia ludzkiego
od poczęcia do naturalnej śmierci. Zmarła w opinii świętości 5 września 1997 w domu
swego zgromadzenia w Kalkucie. Wobec powszechnego przekonania o jej świętości Jan
Paweł II zezwolił na rozpoczęcie jej procesu beatyfikacyjnego już w dwa lata po jej
śmierci, a więc przed upływem wymaganych 5 lat. A 19 października 2003 osobiście
ogłosił ją błogosławioną na Placu św. Piotra w Rzymie. Jestem krwi albańskiej,
obywatelką Indii, z wiary jestem siostrą katolicką, a z racji swego powołania należę
do świata. Ale gdy chodzi o serce, należę całkowicie do Serca Jezusowego (Matka Teresa)
/ks.B/

3. Po wakacyjnej przerwie w bieżącym tygodniu rozpoczyna swoją działalność Poradnia
Pomoc Bliźniemu. Po otrzymaniu od wszystkich dyżurujących harmonogramu dyżurów,
opublikujemy go na stronie internetowej parafii i w gablotach parafialnych. Zapraszamy
również do Biblioteki Parafialnej w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30.
4. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w poniedziałek po wieczornej Mszy
świętej. Pierwsza próba chóru Amicus we wtorek o godz. 18.30 w bibliotece parafialnej.
Spotkanie Rodziny Radia Maryja w środę po Mszy świętej wieczornej. Serdecznie
zapraszamy dotychczasowych członków grup jak i wszystkich chętnych. W najbliższą
niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30 zmiana tajemnic różańcowych dla róz różańcowych w
naszej parafii.
5. Od poniedziałku osoby bezdomne i potrzebujące mogą spożyć ciepły posiłek w
Jadłodajni św. Jana Kantego. Wydawanie posiłków od poniedziałku do piątku od godz.
13.00 do 13.30.
6. Jeżeli Pan Bóg pozwoli to uroczystość Pierwszej Komunii św. dla uczniów klas III SP w
naszej parafii przeżyjemy 21 maja 2017, podczas Mszy św. o godz. 10.30
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Aleksandra Gwoździa i śp. Kryspinę
Stajszczyk.
…Wieczny odpoczynek racz im dać Panie…

