2 października 2016
INTENCJE MSZALNE 3 X - 9 X 2016
Poniedziałek 3 X
7.00 1) + Władysław Gębik
2) O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Mieczysława
7.30 ++ Anna i Stanisław Łabzowie
18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB
Różańcowej i św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dla członkiń VII Róży, a dla z zmarłych
z Róży o radość wieczną.
Wtorek 4 X
7.00 + Władysław Gębik
7.30 ++ Jerzy Chmielek, Bogusława i rodzice
18.30 + Jan Lach w 16 r. śmierci
Środa 5 X
7.00 ++ Zofia, Ludwik, Tadeusz, Edward
7.30 + Anna Pinkalska
18.30 Intencja Radia Maryja
Czwartek 6 X
7.00 ++ Bronisława i Adam
7.30 + Bronisława w 3 r. śmierci
18.30 Intencja Róży VI
Piątek 7 X
7.00 ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach
9.00 + Edward Fijałkowski / od sąsiadów z IV klatki
17.15 ++ Józefa i Józef Bąk. Janina, Stanisław, Stefan
18.30 Wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ
Sobota 8 X
7.00 1) ++ Stefania i Tadeusz w r. śmierci
2) + Edward Fijałkowski / od Henryka i Bogumiły Borkowskich
7.30 ++ Barbara i Albert
18.30 ++ Janina i zmarli z rodziny
Niedziela 9 X
7.30 + Adam Kądziołka w 2 r. śmierci
9.00 O Boże Błogosławieństwo dla Kornelii w 2 r. urodz. i dla rodziców; Urszuli i Łukasza
10.30 + Maria Śnieżyńska / od kuzynek; Zofii, Cecylii i Małgorzaty
12.00 ++ Mieczysław w 25 r. śmierci, Zofia i Tadeusz
13.15 Za Parafian
17.00 ++ Helena Fotomajczyk w 20 r. śm. Mikołaj, Michał
18.30 + Edward Fijałkowski / od sąsiadów z IV klatki
20.00 + Kazimierz Pasula. Jan i Jozefa Surowiec

40/2016/103

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 17, 5 - 10 /
Apostołowie prosili Pana: Przymnóż nam wiary. Pan rzekł: Gdybyście mieli wiarę jak
ziarnko gorczycy, powiedzielibyście tej morwie: Wyrwij się z korzeniem i przesadź się w
morze, a byłaby wam posłuszna. Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu,
gdy on wróci z pola: Pójdź i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: Przygotuj mi
wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił?
Czy dziękuje słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak mówcie i wy, gdy
uczynicie wszystko, co wam polecono: Słudzy nieużyteczni jesteśmy; wykonaliśmy to,
co powinniśmy wykonać.

REFLEKSJA
Prośba, którą często wypowiada człowiek. Prosimy o przymnożenie wiary gdy; jest nam
ciężko, przychodzą trudności, gdy spadnie na nas znienacka życiowe nieszczęście. Historia
zbawienia pokazuje proces budowania wiary – podstawa to: posłuszeństwo Bogu i okazanie
Mu zaufania. Czy potrafię zawsze powiedzieć – wykonałem to, co powinienem wykonać???

Różaniec i jego pomoc w krzewieniu wiary na świecie.

.

O św. Dominiku mówimy, że jest ,,ojcem” modlitwy różańcowej. Tak, to jego i ojców
Dominikanów zasługa, że ta modlitwa powstała w średniowieczu. W XIX wieku modlitwa
różańcowa przeżyła niezwykły renesans. Młoda Francuzka z Lyonu wpadła na genialny w
swej prostocie pomysł, który zmobilizował miliony ludzi do codziennego odmawiania
różańca. Sługa Boża Paulina Maria Jaricot (1799-1862) napisała: Chciałam dołożyć moją
cegiełkę do chwały Kościoła. I tak się stało. Mając 23 lata, stworzyła strukturę, która dała
początek późniejszemu Papieskiemu Dziełu Rozkrzewiania Wiary (jednemu z 4 Papieskich
Dzieł Misyjnych, obecnych dziś w 150 krajach). Jego struktura umożliwiła jej w 1826 r.
powołanie stowarzyszenia Żywego Różańca, które jeszcze za jej życia rozwinęło się w
wielu krajach na całym świecie. Każdą ,,Różę” tworzyło 15 osób. W zamyśle założycielki,
Żywy Różaniec miał być wielkim zapleczem modlitewnym dla misji – i tych wielkich, poza
Europą, i tych w najbliższym środowisku. Członkowie zobowiązani byli do rozprowadzania
dobrych książek i prasy, przeznaczając na ten cel stałą, regularną ofiarę. Centralę Żywego
Różańca Paulina założyła w Lyonie na wzgórzu Lorette.

O rozmachu stowarzyszenia świadczy fakt, że tylko w 1832 r. wysłano stamtąd 140 tys.
książek i broszur, 80 tys. obrazków, 40 tys. medalików, 18 tys. szkaplerzy i krzyżyków;
średnio wychodziło więc około tysiąc przesyłek dziennie. Rosła wielka rodzina różańcowa.
Od 8 XII 1826 roku ( to najbardziej prawdopodobna data powstania Żywego Różańca) – do
1834 r. liczyła już ponad 1 mln członków, a w 1862 r. – ok. 2 mln 250 tys. osób w samej
tylko Francji. Piętnastki mnożą się – pisze Paulina w 1831 r. – z niewiarygodną szybkością
we Włoszech, Szwajcarii, Belgii, Anglii i w niektórych krajach Ameryki, zwłaszcza w
Kanadzie. Żywy Różaniec zapuścił korzenie aż po Indie. Staramy się o wprowadzenie go w
Afryce. Modlitwa różańcowa – dzięki Żywemu Różańcowi – przyczyniła się do licznych
nawróceń i miała swój znaczący udział w wielkim rozkwicie chrześcijaństwa w XIX wieku.
Dnia 27 I 1832 r. papież Grzegorz XVI, zatwierdził stowarzyszenie Żywego Różańca i
nadał mu liczne odpusty. Patronką Żywego Różańca ustanowił młodziutką rzymską
męczenniczkę – św. Filomenę, za przyczyną której Paulina w cudowny sposób odzyskała
zdrowie. Pius IX w liście apostolskim z 17 VIII 1877 r. ustanowił zasady organizacyjne
stowarzyszenia Żywego Różańca. Kolejni papieże w swych dokumentach i nauczaniu
wyjaśniali i podkreślali znaczenie modlitwy różańcowej, zachęcając do jej
rozpowszechniania. W 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II ogłosił Rok Różańca (od X
2002 do X 2003 r.) i wprowadził nową jego część – tajemnice światła – dotyczące
publicznej działalności Pana Jezusa. Ojciec Święty pragnął; aby różaniec w pełniejszy
sposób można było nazwać streszczeniem Ewangelii. Ps. W naszej parafii w każdą
pierwszą niedzielę miesiąca, po rannej Mszy świętej – Róże Różancowe spotykają się na
modlitwie. Zapraszamy do modlitwy i do przyłączenia się wspólnoty Róż Różańca.

Papieskie Dzieła Misyjne – Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, Papieskie Dzieło św.
Piotra Apostoła, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci oraz Papieska Unia Misyjna – zostały
założone w XIX i XX wieku i miały za cel budzenie świadomości misyjnej wśród wiernych
Kościoła katolickiego: dorosłych, młodzieży, dzieci oraz duchowieństwa diecezjalnego i
zakonnego. Trzy pierwsze, zyskały charakter papieski dnia 3 maja 1922 roku, natomiast
Unia Misyjna Duchowieństwa dnia 28 października 1956 r. na mocy dekretu papieża Piusa
XII. Papieskie Dzieła Misyjne są zatem narzędziem ewangelizacji pozostającym do
dyspozycji Papieża. Papieskie Dzieło Rozkrzewiania Wiary - jego zadaniem jest
wspieranie działalności misyjnej w Kościele katolickim na całym świecie. Działając na
wszystkich kontynentach, w ponad 150 krajach świata, budzi świadomość misyjną i
odpowiedzialność za misyjne dzieło Kościoła wśród wszystkich jego członków. Głównymi
jego celami są: kształtowanie odpowiedzialności za misje, duchowa i materialna pomoc
misjom, informowanie o wielorakich potrzebach misji. Papieskie Dzieło św. Piotra
Apostoła - jego zadaniem jest: pomoc w kształceniu i formacji seminarzystów oraz
kandydatów do życia zakonnego w krajach misyjnych, pomoc w budowie i wyposażaniu
seminariów oraz domów formacyjnych na misjach, budzenie odpowiedzialności za misje
i troska o nowe powołania w krajach misyjnych. Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci to
stowarzyszenie uwrażliwiające dzieci w wieku szkolnym na potrzeby swoich rówieśników
na całym świecie. Mali chrześcijanie na miarę swych możliwości, wciąż spieszą z pomocą
potrzebującym rówieśnikom w krajach misyjnych. Wspierają je swoimi codziennymi
modlitwami, a także ofiarami materialnymi. Papieska Unia Misyjna - ma na celu
informację i formację misyjną kapłanów, członków instytutów zakonnych, stowarzyszeń
życia wspólnego i instytutów świeckich, kandydatów do kapłaństwa i do życia
poświęconego Bogu, jak również innych osób pełniących w Kościele posługę pastoralną.
/ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 27 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1) Dzisiaj w parafii św. Antoniego odpust ku czci MB Różańcowej z sumą o godz. 11.00.
W naszym kościele nabożeństwo różańcowe o godz. 18.00. W dni powszednie odmawiamy
różaniec o godz. 17.45. Zapraszamy również dzieci i młodzież do wspólnej maryjnej
modlitwy.
2) We wtorek wspomnimy św. Franciszka z Asyżu i pomodlimy się za zmarłego 2
miesiące temu ks. Kard Franciszka Macharskiego. W środę wspomnienie św. Siostry
Faustyny Kowalskiej, w piątek NMP Różańcowej.
3) W pierwszy piątek miesiąca spowiadamy od godz. 6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.00, a po
południu od 16.00 do 19.00. Msze święte o godz. 7.00, 9.00 oraz w kościele górnym o
17.15 i 18.30 – zwłaszcza dla kandydatów do Bierzmowania. Na nabożeństwie
różańcowym poświęcenie różańców dla dzieci z klas III. Adoracja Najświętszego
Sakramentu po Mszy św. wieczornej do godz. 21.00. W pierwszy czwartek Godzina Święta
- animowana przez grupę Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini – do godz. 20.00. Po
tej adoracji spotkanie Odnowy w Sali nr. 2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę o 20.15 w
Bibliotece parafialnej. Spotkanie Przyjaciół Radia Maryja w środę po Mszy świętej
wieczornej w Sali nr 6.
4) Akcja katolicka Archidiecezji Krakowskiej zaprasza wszystkich chętnych w najbliższą
niedzielę na 1 Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem: Życiu-Tak! Marsz rozpocznie się
Mszą św. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach o godz. 10.00. Szczegóły na
plakatach w gablotach i na stronie internetowej parafii. Tradycyjne rozprowadzanie książek
i innych publikacji przez członków Akcji Katolickiej będzie 16 października.
5) W Dzień Papieski – chór Amicus zapewni oprawę wokalną na Mszy św. o godz. 12.00.
Po Mszy św. chór zaprasza do dolnego kościoła na wspólne śpiewanie z wujkiem Karolem,
piosenek Środowiska i na wspomnienia uczestnika tej swoistej grupy duszpasterskiej ks.
Karola Wojtyły. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, dzieci i młodzież przeprowadzą
kwestę na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.
6) W dni Powszednie biuletyn Wspólnota będzie dostępny w dolnym kościele – to na
prośbę parafian, którzy w niedziele uczestniczą we Mszy św. w innych kościołach. Dziś
również do zabrania najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty. Są jeszcze wolne miejsca
do Muzeum Narodowego na wystawę Maria Mater Misericordiae. Zapisy w zakrystii.
Odjazd we wtorek o 4 października o godz. 9.30 z parkingu obok kościoła.
7) Tym, którzy organizują pogrzeb – przypominamy, że akt zgonu USC jest niezbędnym
dokumentem z którym przychodzimy do kancelarii parafialnej. Trzeba też dostarczyć
informacje o dacie i miejscu pogrzebu, otrzymaną w Zarządzie Cmentarzy Komunalnych.
Jest możliwość odprawiania mszy pogrzebowej w naszym kościele, jeżeli na cmentarzu nie
ma kaplicy do sprawowania Eucharystii.
8) W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Krystyne Chmielowską, śp. Józefa Kaziroda
i śp. Barbarę Maak.
… Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie/

