16 października 2016

INTENCJE MSZALNE 17- 23 X 2016
Poniedziałek 17 X
7.00 O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB i zdrowie dla Michała
7.30 O Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Świętego, opiekę MB i św. Łukasza,
dla ks. Łukasza z okazji imienin
18.30 + Maria Śnieżyńska / od rodziny Bartnickich
Wtorek 18 X
7.00 + Edward Fijałkowski / od sąsiadów z IV klatki
7.30 + Anna Pinkalska
18.30 + Magdalena Sosin / od pracowników Przedszkola nr 38
Środa 19 X
7.00 ++ Maria i Władysław Wach
7.30 ++ Emilia i Józef Maciaszkiewicz
16.00 Msza św. dla uczniów kl. I Szkoły Podstawowej
18.30 Dziękczynna za wszystkie łaski dla rodziny
Czwartek 20 X
7.00 ++ Elżbieta i Tadeusz Ryncarz
10.00 Msza święta dla ZSO nr 8
11.00 Kościół górny: W intencji chorych
11.00 Kaplica Matki Bożej: Msza św. dla Przedszkolaków
18.30 Za Parafian – suma odpustowa
Piątek 21 X
7.00 1) + Urszula
2) Za Parafian
7.30 + Antoni w 12 r. śmierci
18.30 ++ Bronisław Siuta i zm. z rodziny
Sobota 22 X
7.00 1) ++ Sabina i Józef Gajkowscy
2) ++ Natalia Pasternak, Henryk Witek, Krzysztof Witek
7.30 + Tadeusz Fenc
18.30 + Bogusław Bała
Niedziela 23 X
7.30 ++ Andrzej, Aniela i zmarli z rodziny
9.00 ++ Zofia Kowalczyk w 2 r. śmierci, Tadeusz Kowalczyk w 39 r. śmierci
10.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Agnieszki i Grzegorza
w 10 rocznicę ślubu i dla ich rodziny
12.00 Dziękczynna z prośbą o dalsze Błogosławieństwo Boże dla Iwony i Dariusza
w 20 rocznicę ślubu
13.15 + Jan Piszczek
17.00 + Edward Fijałkowski / od bratowej Ewy z rodziną
18.30 + Leokald Skłodowski / od rodziny
20.00 Za Parafian
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 18, 1-8 /
Jezus odpowiedział swoim uczniom przypowieść o tym, że zawsze powinni modlić się i nie
ustawać: W pewnym mieście żył sędzia, który Boga się nie bał i nie liczył się z ludźmi. W
tym samym mieście żyła wdowa, która przychodziła do niego z prośbą: Obroń mnie przed
moim przeciwnikiem. Przez pewien czas nie chciał, lecz potem rzekł do siebie: Chociaż Boga
się nie boję ani z ludźmi się nie liczę, to jednak, ponieważ naprzykrza mi się ta wdowa,
wezmę ją w obronę, żeby nie przychodziła bez końca i nie zadręczała mnie. I Pan dodał:
Słuchajcie, co ten niesprawiedliwy sędzia mówi. A Bóg, czyż nie weźmie w obronę swoich
wybranych, którzy dniem i nocą wołają do Niego, i czy będzie zwlekał w ich sprawie?
Powiadam wam, że prędko weźmie ich w obronę. Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę
na ziemi, gdy przyjdzie?

REFLEKSJA
Upór, wytrwałość, cierpliwość. To trzy bardzo ważne ludzkie cechy. Ale najważniejsze, jak
one są przez każdego człowieka wykorzystane. Bo można je wykorzystywać do czegoś
niepotrzebnego, niemądrego i głupiego – i tak bywa. Ale można też inaczej. W dzisiejszej
Ewangelii mamy podany przykład i pochwałę wykorzystania tych cech do modlitwy. Pytanie
– czy ja jestem uparty, wytrwały i cierpliwy, w czymś dobrym, czy w czymś złym ???

Nowi Święci w Kościele.
Na ostatnim konsystorzu publicznym z udziałem obecnych w Rzymie kardynałów, podjęto
decyzję o kanonizacji pięciorga błogosławionych. Odbędzie się ona w niedzielę 16
października, w Jubileuszowym Roku Miłosierdzia. W poczet świętych zostaną wtedy
zaliczeni: brat szkolny Salomon Leclercq, męczennik za wiarę podczas rewolucji francuskiej;
hiszpański biskup Manuel González García, szerzyciel kultu Eucharystii na początku XX
wieku; dwaj włoscy księża z XIX wieku, Ludwik Pavoni i Alfonso Maria Fusco, założyciele
zgromadzeń zakonnych; oraz mistyczka z przełomu XIX i XX wieku Elżbieta od Trójcy
Przenajświętszej, francuska karmelitanka. Na poprzednim takim konsystorzu, który odbył się
w marcu, zaplanowano już na ten dzień kanonizację dwóch innych błogosławionych
zmarłych na początku XX wieku - meksykańskiego męczennika José Sancheza Del Rio i
argentyńskiego księdza José Gabriela del Rosario Brochero. Tak więc w niedzielę 16
października ogłoszonych zostanie razem siedmioro nowych świętych! W ubiegłym tygodniu

poznaliśmy bł. Jose Sancheza del Rio, a dziś kolej na bł. Jose Gabriela del Rosario Brochero.
Urodził się w 1840 w Santa Rosa de Río Primero, w Argentynie. Był czwartym dzieckiem w
rodzinie z dziesięciorgiem dzieci: Ignacego Brochero i Dávili Patrona. W 1856 roku wstąpił
do seminarium, a w 4 lata później rozpoczął studia na Narodowym Uniwersytecie Wyższym
w San Carlos, gdzie poznał przyszłego prezydenta Argentyny, Miguela Juáreza Celmana, z
którym zawarł trwałą przyjaźń. W 1866 roku został członkiem III Zakonu Dominikańskiego i
został wyświęcony na kapłana, a 10 grudnia tego samego roku, odprawił swoją pierwszą
mszę. Kiedy w 1867 roku wybuchła w prowincji epidemia cholery, Józef Gabriel aktywnie
pomagał chorym i umierającym na tę chorobę. W 1868 objął parafię św. Alberta w dolinie
Traslasierra. W 1898 został mianowany kanonikiem katedralnym w Córdobie. Wspierał
budowę mostów kamiennych, przewodniczył organizacjom regionu, ewangelizacji, opiece
nad chorymi i innym działaniom duszpasterskim. Najczęściej poruszał się na koniu lub mule,
stąd nazywano go: cura-gaucho, od lokalnej nazwy rolników-hodowców, gospodarujących
na bezkresnych przestrzeniach pampy argentyńskiej. Koniec jego życia naznaczony był
bólem i chorobą. Zaraził się trądem od chorych, którym gorliwie pomagał. Choroba sprawiła,
w pewnym momencie kapłan stracił słuch i prawie zupełnie wzrok. Zmarł w 1914 w Villa
del Transito w opinii świętości. W 1916 na jego cześć zmieniono nazwę tego miasta na Villa
Cura Brochero. W roku 1968 rozpoczęto jego proces beatyfikacyjny. W 2012 roku, Benedykt
XVI podpisał dekret jego beatyfikacji. Liturgiczna uroczystość odbyła się 14 września 2013
w Villa Cura Bochero, w Argentynie. W styczniu 2016 papież Franciszek uznał cud za
wstawiennictwem bł. Józefa Brochero. W niedzielę 16 X 2016, zostanie ogłoszony świętym.

Konsystorz – czyli kto podejmuje decyzję o kanonizacji.
Konsystorz (łac. Consistorium - zgromadzenie) zebranie, zgromadzenie określonego
gremium w celu rozwiązania ważnych spraw. W Kościele katolickim jest to zwołane przez
papieża zebranie Kolegium Kardynałów w celu rozpatrzenia spraw związanych z Kościołem
(tzw. konsystorz papieski). Dawniej dzielił się na: sekretny konsystorz, odbywający się bez
udziału osób postronnych, za zamkniętymi drzwiami oraz publiczny, z udziałem innych osób.
Podczas konsystorza papież ogłasza nominacje kardynalskie, oraz terminy kanonizacji
nowych świętych. Dawniej tą nazwą określano kurię biskupią - jako doradców biskupa,
pomagających mu w sprawach administracyjno - sądowniczych (konsystorz biskupi).
A w Kościołach protestanckich - Konsystorz, to najwyższa władza administracyjno - sądowa.

Święty Jan Kanty, patron naszej wspólnoty parafialnej – uczy nas jak być miłosiernymi.
O dobroci i miłosierdziu św. Jana Kantego powstało wiele legend. Podania świadczą, że w
Krakowie, gdzie mieszkało wielu świątobliwych i znakomitych ludzi, Jan był niezwykle
popularny, a nimb dobroci i świętości otaczał go już za życia. Odznaczał się bowiem
wielkim miłosierdziem. Osobiście starał się naśladować Chrystusa, który nigdy nie
przeszedł obojętnie obok nędzy ludzkiej. Pomagał biednej młodzieży studiującej w
Akademii Krakowskiej. Opiekował się sierotami, wdowami, chorymi i kalekami. A to, co
posiadał, rozdawał ubogim. Kroniki podają, że św. Jan Kanty, w sali gdzie jedzono posiłki
zaprowadził taki zwyczaj: jeżeli w czasie posiłku zjawił się żebrak u drzwi, służący musiał
powiadomić przełożonego słowami: Przyszedł ubogi. Ten odpowiadał natychmiast:
Chrystus przyszedł - i wydawał polecenie, aby ubogiego nakarmić. W ten sposób Jan Kanty
przypominał swoim wychowankom słowa Chrystusa Pana: Wszystko, co uczyniliście
jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili. /ks.B/

Ogłoszenia duszpasterskie
na 29. Niedzielę Zwykłą
16 października 2016
1. Dzisiaj o 12.30 konsekracja Kościoła przy Sanktuarium św. Jana Pawła II na
Białych Morzach w Krakowie.
W naszym kościele peregrynacja relikwii św. José Sáncheza Del Rio, w czasie
Mszy św. o godzinie 9.00 i 10.30, w dzień kanonizacji męczennika za wiarę z czasów
powstania Cristeros w Meksyku. O 18.00 odczytanie intencji nowennowych do Matki
Bożej Miłosierdzia i różaniec, po niej Msza św. w intencjach nowennowych.
Członkowie Akcji Katolickiej rozprowadzają publikacje religijne, w tym jedną
poświęconą nowemu świętemu. Młodzi rozprowadzają znicze. Zapraszamy do stoisk na
palcu kościelnym.
2. W czwartek w naszej parafii Uroczystość Odpustowa ku czci św. Jana
Kantego, głównego patrona Archidiecezji Krakowskiej i Miasta Krakowa. Msze św.
o 7.00, o 10.00 z udziałem społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. św. Jana
Kantego, o 11.00 w kościele górnym z obrzędem namaszczenia chorych, o 11.00
w dolnym kościele dla najmłodszych, w tym przedszkolaków z naszej parafii
z obrzędem błogosławieństwa kobiet w stanie błogosławionym i dzieci, o 18.30 suma
odpustowa, którą odprawi i homilię wygłosi ks. Kanonik Jacek Piszczek, vicedziekan
naszego dekanatu, obchodzący srebrny jubileusz kapłaństwa. Okazja do spowiedzi przed
odpustem w środę od godziny 17.00. Różaniec w dzień odpustu jak zwykle o 17.45, bez
udzielania komunii św.
3. W poniedziałek wspomnienie św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa
i męczennika, we wtorek święto św. Łukasza Ewangelisty, dzień imienin naszego
młodszego Wikariusza. Dziękujemy za modlitwę wiernych i ofiarowane Msze św.
w Jego intencji dzisiaj o 9.00 i jutro o 7.00. W piątek wspomnienie bł. Jakuba Strzemię,
biskupa. W sobotę wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. W najbliższą niedzielę
rozpoczniemy kolejny tydzień misyjny.
4. W środę, 19 października o 16.00 w dolnym kościele odprawimy Mszę św.
dla uczniów klas I SP przed ślubowaniem. Zapraszamy na Mszę św. uczniów
z rodzicami.
5. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zebrał w czasie zbiórki w ubiegłą
niedzielę dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 6 572,50 PLN i 3 EUR. Pieniądze
przekazaliśmy adresatom. Dziękujemy za hojną ofiarę.
6. Projekcja drugiego odcinka filmu Cristiada z prawem publicznej prezentacji,
za które dziękujemy dystrybutorom filmu, w najbliższy piątek po koronce. Chętnych
zapraszamy do sali nr 6.
7. Przy biuletynie Wspólnota można sobie zabrać karteczki wypominkowe do
zapisania bliskich zmarłych i powierzenia ich modlitwie Kościoła. Można również
wydrukować karteczkę z pliku zamieszczonego na stronie internetowej parafii.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Adama Gąsiorka. Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...

