INTENCJE MSZALNE

23 października 2016

24 - 30 X 2016

Poniedziałek 24 X
7.00 1) O świętość życia w rodzinie
2) O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę MB i św. Tadeusza, dla ks. Tadeusza Kukli
z okazji imienin.
7.30 + Miłosz Krawczyk / od cioci Krystyny Szawlińskiej
18.30 + Juliusz Zabłocki
Wtorek 25 X
7.00 + Krystyna, Kryspina Stajszczyk
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Maria Śnieżyńska / od Elżbiety i Jerzego Bryckich
Środa 26 X
7.00 + Bolesław Kaczmarczyk w 11 r. śmierci
7.30 + Bogusław Gruszka w 7 r. śmierci
18.30 + Edward Fijałkowski / od Dyrekcji firmy TEXPOL
Czwartek 27 X
7.00 + Kryspina Stajszczyk / od brata
7.30 + Adam Brózda
18.30 + Henryk Doniec w 4 r. śmierci
Piątek 28 X
7.00 1) + Tadeusz Matusik w dniu imienin
2) + Halina Chmurska / od koleżanek i kolegów z CENTROSTAL Kraków
7.30 + Maria Dukała w 2 r. śmierci
18.30 ++ Sabina i Bolesław, Maria i Regina
Sobota 29 X
7.00 1) + Maria Pitek
2) + Miłosz Krawczyk / od chrzestnej Ewy
7.30 + Edward Fijałkowski / od pracowników produkcji TEXPOL
18.30 1) O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Sławomira w 70 r. urodzin i dla
Przemysława w 50 r. urodzin
2) Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Józefa Płazińskiego
w 90 r. urodzin i w 34 rocznicę pracy w kancelarii parafialnej
Niedziela 30 X
7.30 ++ Mieczysław, Stanisława i zmarli z rodziny
9.00 ++ Tadeusz w 32 r. śmierci i Wiktoria Michalscy
10.30 + Jan Turon w 14 r. śmierci
12.00 + Zofia Gadocha w 14 r. śmierci
13.15 1) Za Parafian
2) + Andrzej Sewerski w 34 r. śmierci
17.00 ++ Jan, Karol, Barbara Staniec w 5 r. śmierci
18.30 + Edward Fijałkowski / od pracowników produkcji firmy TEXPOL
20.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Małgorzaty i Adama w r. ślubu
oraz Agnieszki, Moniki i Wojciecha w r. urodzin
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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 18, 9-14 /
Jezus powiedział do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę
przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi
celnik. Faryzeusz stanął i tak się w duszy modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni
ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Poszczę dwa razy w tygodniu,
daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał
nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie,
grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

REFLEKSJA
Czasem człowiekowi wydaje się, że Pan Bóg nie widzi i nie docenia tego, co robimy.
Dlatego chętnie Mu przypominamy (jak faryzeusz) nasze dobre uczynki. Przy okazji robimy
porównanie (tak, na wszelki wypadek, jakby Pan Bóg nie wiedział) do naszych bliźnich. A
kiedy już prawie zrobimy z siebie świętych, a z innych grzeszników, to może wtedy warto
powtórzyć z pokorą: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika…

Rozpoczynamy

Tydzień Misyjny, którego hasłem będą słowa ,,Ochrzczony, to znaczy
posłany”. W Polsce Niedziela Misyjna otwiera Tydzień Misyjny (23-29.10.2016). W tym
roku w czwartek – w ramach tego Tygodnia - odbędzie się Ogólnopolski Dzień Modlitw o
beatyfikację Pauliny Jaricot (1799-1862) - założycielki Żywego Różańca i Dzieła
Rozkrzewiania Wiary, o rozwój misji i dzieła Żywego Różańca. To między innymi
członkowie Kół Żywego Różańca, w 20-osobowych różach, każdego dnia modlą się w
intencjach papieskich (ogólnej i ewangelizacyjnej), wspierając Kościół i misje. Papieskie
Dzieła Misyjne zainicjowały akcję AdoMiS, czyli Adoptuj Misyjnych Seminarzystów. Ma
ona na celu otocznie opieką duchową i materialną seminariów i nowicjatów na terenach
misyjnych. W akcji AdoMiS można wziąć udział poprzez codzienną modlitwę lub dowolną
kwotę wpłacaną w dowolnym czasie, zadeklarowania kwoty wpłacanej co miesiąc lub
zadeklarowanie kwoty wpłacanej wspólnie z grupą znajomych bądź wspólnotą. Więcej
informacji na stronie www.adomis.missio.org.pl. Podczas Tygodnia Misyjnego zbierane są
datki na misje. W ubiegłym roku w Polsce udało się zebrać na misje ponad milion dolarów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 30 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
Według stanu na dzień 1 października 2016 r., na misjach posługuje obecnie 2007 polskich
misjonarzy i misjonarek w 97 krajach na wszystkich kontynentach. Najwięcej polskich
misjonarzy i misjonarek, pracuje w Afryce i na Madagaskarze – 810; w Ameryce Łacińskiej i
na Karaibach – 784, w Azji – 327; w Oceanii – 67 oraz w Ameryce Północnej – 19. Ponadto
19 osób przygotowuje się do wyjazdu na misje w warszawskim Centrum Formacji Misyjnej.
10 osób będzie krzewić Ewangelię w Ameryce Łacińskiej, a 9 – w Afryce. Wśród przyszłych
misjonarzy jest 10 księży i zakonników, 7 sióstr zakonnych oraz kleryk i świecka katoliczka.

Nowi

Święci w Kościele c.d. Salomon Leclerc, właściwie Wilhelm Ludwik Mikołaj
Leclerc urodził się 15 listopada 1745 w Boulogne-sur-Mer, a zamordowany został 2 września
1792 w Paryżu, jako męczennik, ofiara prześladowań antykatolickich. Po ukończeniu
lokalnej szkoły prowadzonej przez lasalianów (braci szkolnych), 25 marca 1767 roku
przystał do zgromadzenia zakonnego przyjmując imię Salomon. W nowicjacie był
nauczycielem, a następnie pełnił obowiązki dyrektora. Po pięciu latach został pomocnikiem
mistrza nowicjuszy. Od 1777 roku pełnił obowiązki prokuratora w Maréville, a dziesięć lat
później powierzono mu sekretarzowanie prowincjałowi. Po wybuchu rewolucji odmówił
złożenia przysięgi na cywilną konstytucję kleru. Po przeniesieniu do Paryża odwiedzał
ośrodki lasalianów udzielając im wsparcia. Został aresztowany został 15 sierpnia 1792 roku.
Był jedną z ofiar tak zwanych masakr wrześniowych, w których zginęło 300 duchownych i
jednym z zamordowanych w klasztorze karmelitów 2 września 1792 roku. Jest pierwszym
beatyfikowanym po założycielu Janie Chrzcicielu de la Salle członkiem Zgromadzenia Braci
Szkół Chrześcijańskich i pierwszym należącym do zgromadzenia męczennikiem. Salomon
Leclerc znalazł się w grupie 191 męczenników z Paryża beatyfikowanych przez papieża
Piusa XI, 17 października 1926 roku. Papież Franciszek w dniu 10 maja 2016 uznał cud za
wstawiennictwem bł. Salomona Leclerca. W dniu 16 października 2016, podczas uroczystej
mszy świętej na placu Świętego Piotra w Watykanie, błogosławiony Salomon Leclerc
(z sześcioma innymi błogosławionymi), został przez papieża Franciszka ogłoszony świętym i
włączony w poczet świętych Kościoła katolickiego
Modlitwa do Jezusa naszego Króla i Pana.
Jezu Chryste, Królu Wszechświata, Panie nasz i Boże, Odkupicielu rodzaju ludzkiego, nasz
Zbawicielu! Ty, który mówiłeś, że Królestwo Twoje nie jest z tego świata, który wzywałeś
nas do szukania Królestwa Bożego i nauczyłeś nas prosić w modlitwie do Ojca: „przyjdź
Królestwo Twoje”, wejrzyj na nas stojących przed Twoim Majestatem. Wywyższamy Cię,
oddajemy Ci cześć i uwielbienie. Pokornie poddajemy się Twemu Panowaniu i Twemu
Prawu. Świadomi naszych win i zniewag zadanych Twemu Sercu przepraszamy za wszelkie
nasze grzechy i zaniedbane dobro. Wyrażamy naszą skruchę i prosimy o zmiłowanie.
Przyrzekamy zabiegać o pomnożenie Twojej Chwały, dziękować za nieskończone
Miłosierdzie, które okazujesz z pokolenia na pokolenie, wiernością i posłuszeństwem
odpowiadać na Twoją Miłość. Boski Królu naszych serc, niech Twój Święty Duch, wspiera
nas w realizacji tych zobowiązań, chroni od zła i dokonuje naszego uświęcenia. Niech
pomaga nam porządkować całe nasze życie i posłannictwo Kościoła. Króluj nam Chryste!
Króluj w naszej Ojczyźnie, króluj w każdym narodzie, na większą chwałę Przenajświętszej
Trójcy i dla zbawienia ludzi. Spraw, aby nasze rodziny, wioski, miasta i świat cały objęło
Twe Królestwo: królestwo prawdy i życia, królestwo świętości i łaski, królestwo
sprawiedliwości, miłości i pokoju, teraz i na wieki wieków. Amen.
/ks.B/

1.Dziś 90 Światowy Dzień Misyjny, który rozpoczyna kolejny Tydzień Misyjny w Kościele
pod hasłem Ochrzczony, to znaczy posłany. Róże Różańcowe poprowadzą rozważania
różańcowe w niedzielę o godz. 18.00 o rozkrzewianie dzieła misyjnego i w czwartek o
godz. 17.45 o beatyfikację Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca. Dziś ofiarą
wspieramy dzieło misyjne Kościoła. W piątek święto świętych Apostołów Szymona i Judy
Tadeusza. Najbliższą niedzielę przeżyjemy wspominając16 rocznicę poświęcenia naszej
świątyni, którego dokonał śp. JE ks. Kardynał Franciszek Macharski, 15 października 2000
roku. Po Mszy św. o godz. 12.00 odśpiewamy uroczyste Te Deum. W nocy z soboty na
niedzielę zmieniamy czas na zimowy
2. Dziękujemy wszystkim uczestnikom odpustu parafialnego i tym, którzy przygotowali
uroczystość: chórowi parafialnemu Amicus, orkiestrze dętej, oazie młodzieżowej, scholi
dziecięcej, służbie liturgicznej, panu organiście, panom kościelnym, sprzątającym i
dekorującym kościół. Dziękujemy wiernym za ofiary odpustowe na tacę, jak również za
wszelkiego rodzaju ofiary w kopertach i przelewane na konto parafialne.
3. W poniedziałek 24 października odbędzie się kilka spotkań grup parafialnych. Zbiórka
kandydatów na ministrantów o godz. 16.00. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej po Mszy św. wieczornej, w bibliotece parafialnej. Spotkanie Straży Honorowej
NSPJ również po Mszy św. wieczornej. Spotkanie Migdałków w najbliższą niedzielę po
Mszy św. o godz. 17.00 w sali nr 4.
4. Wypełnione formularze wypominków rocznych i jednorazowych przyjmujemy w
zakrystii lub kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Wypominki roczne
odczytujemy co tydzień przed niedzielnymi Mszami o godz.: 7.30, 12.00 i 17.00.
Wypominki jednorazowe odczytamy ze stosowną modlitwą pół godziny przed wieczorną
Mszą świętą w dniach modlitwy za zmarłych - od 1 do 8 listopada.
5. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej i biuletynu Wspólnota. W tym ostatnim
zamieściliśmy Modlitwę do Jezusa, naszego Króla i Pana, do odmawiania rodzinnego.
6. W minioną niedzielę, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski
przeprowadziliśmy liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy świętej. W
naszym kościele uczestniczyło 2873 wiernych co (przy założeniu, że parafia liczy ok. 6
tys. wiernych i wszyscy byliby naszymi parafianami) daje 47,8 % ogólnej liczby wiernych
naszej parafii. Dziękujemy wszystkim parafianom i wszystkim gościom naszej parafii za
uczestnictwo w niedzielnym zgromadzeniu eucharystycznym. Czterech z dziesięciu
uczestniczących we Mszy św. przyjęło Komunie św. dziękujemy Oazie i ministrantom za
posługę liczenia.
7. W ubiegłą niedzielę karetka pogotowia nie mogła dojechać do kościoła, aby udzielić
pomocy medycznej, wiernemu uczestniczącemu we Mszy św. Wszystkich parkujących na
placu kościelnym prosimy o zachowanie drogi dojazdowej do wejścia głównego kościoła.

