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INTENCJE MSZALNE 31 X – 6 XI 2016
Poniedziałek 31 X
7.00 + Konrad Maroń 40 r. śmierci
7.30 + Maria i Witold
18.30 ++ Stefania i Tomasz Czapik
Wtorek 1 XI
7.30 ++ Dawid, Helena, Feliks, Janusz
9.00 ++ Helena, Julianna, Józef, Kazimierz
10.30 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
12.00 ++ Maria w 29 r. śmierci i zmarli z rodziny Korfelów
13.15 Za Parafian
17.00 + Leszek Lowas
18.30 +Stanisław Malec w 2 r. śmierci, Mirosław Malec
Środa 2 XI
7.00 ++ Anna, Józef, Helena, Józef
9.00 ++ Władysław i Maria. Ludwik i Jan. Ludwik w 23 r. śmierci
17.00 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
18.30 Intencja Radia Maryja
Czwartek 3 XI
7.00 ++ Rita, Gustaw, zmarli z rodzin: Rudolphi i Bielańskich
7.30 + Anna Pinkalska
18.30 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
Piątek
7.00
9.00
17.00
18.30

4 XI
++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach
++ Weronika i Stanisław Kubiś
+ Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
Msza święta wynagradzająca NSPJ / intencja od Straży Honorowej NSPJ

Sobota 5 XI
7.00 1) + Edward Fijałkowski / od koleżanek i kolegów córki Elżbiety z firmy TEXPOL
2) Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla żyjących członkiń Róż, a dla
zmarłych o wieczny odpoczynek
7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, za zniewagi i bluźnierstwa / intencja
od Róż Różańcowych
18.30 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
Niedziela 6 XI
7.30 ++ Za zmarłych z rodziny Przybyło
9.00 + Maria Olech
10.30 ++ Władysław, Genowefa, Józef
12.00 ++ Maria Gądek w r. śmierci i mąż Szymon
13.15 Za Parafian
17.00 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
18.30 ++ Jan, Janina, Zofia, Gerard
20.00 ++ Dorota, Stanisław, Jerzy, Henryk, Krystyna

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 19, 1 - 10 /
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien człowiek, imieniem
Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to
jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął
się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł
na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę
się zatrzymać w twoim domu. Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A
wszyscy widząc to szemrali: Do grzesznika poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do
Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem,
zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego
domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić
to, co zginęło.

REFLEKSJA
Spotkanie z Panem Jezusem to niebezpieczna sprawa. Widać to na przykładzie Zacheusza.
Wyszedł na drzewo, bo chciał tylko zobaczyć Pana Jezusa – a Ten mu się wprosił do domu!
Co więcej, Zacheusz po tym spotkaniu, stracił dużo ze swojego majątku. Ale po głębszym
przemyśleniu, nasuwa się pytanie, już nie dotyczące pieniędzy - dużo stracił, czy jeszcze
więcej zyskał?

Uroczystość

Wszystkich Świętych ma charakter bardzo radosny. Wspominamy bowiem
wszystkich tych, którzy żyli przed nami i wypełniając w swoim życiu Bożą wolę, osiągnęli
wieczne szczęście przebywania z Bogiem w niebie. Kościół wspomina nie tylko oficjalnie
uznanych świętych, czyli tych beatyfikowanych i kanonizowanych, ale także wszystkich
wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich
swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania. Wstawiennictwa Wszystkich
Świętych wzywa się w szczególnie ważnych wydarzeniach życia Kościoła. Śpiewa się
wówczas Litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw
Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych (w liturgii Wigilii Paschalnej;
ponadto także w obrzędzie poświęcenia kościoła i ołtarza oraz w obrzędzie święceń).
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa w Kościele nie wspominano żadnych świętych.
Najwcześniej zaczęto oddawać cześć Matce Bożej. Potem kultem otoczono męczenników,
nawiedzając ich groby w dniu narodzin dla nieba, czyli w rocznicę śmierci. W IV wieku w
Kościele na Wschodzie obchodzono jednego dnia wspomnienie wszystkich męczenników.

Z czasem zaczęto pamiętać o święych wyznawcach: papieżach, mnichach i dziewicach.
Większego znaczenia uroczystość Wszystkich Świętych nabrała za czasów papieża
Bonifacego IV, który zamienił pogańską świątynię, Panteon, na kościół Najświętszej Maryi
Panny i Wszystkich Męczenników. Uroczystego poświęcenia świątyni wraz ze złożeniem
relikwii męczenników dokonano 13 maja 610 roku. Rocznicę poświęcenia obchodzono co
roku z licznym udziałem wiernych. Już ok. 800 r. wspomnienie Wszystkich Świętych
obchodzone było w Irlandii i Bawarii, ale 1 listopada. Za papieża Grzegorza IV w IX w.
cesarz Ludwik rozciągnął święto na całe swoje państwo. W 935 r. Jan XI rozszerzył je na cały
Kościół. W ten sposób lokalne święto Rzymu i niektórych Kościołów stało się świętem
Kościoła powszechnego. W Uroczystość Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny w
kościołach i kaplicach publicznych można uzyskać odpust zupełny (ale tylko jeden raz w
ciągu dnia). Warunki zyskania odpustu:1) pobożne nawiedzenie kościoła lub kaplicy, 2)
odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga", 3) dowolna modlitwa w intencjach Ojca św., 4)
Spowiedź i Komunia św. W dniach 1-8 listopada można pozyskać odpust zupełny za
nawiedzenie cmentarza i modlitwę za zmarłych.

Święta Elżbieta od Trójcy Przenajświętszej. / Nowi święci Kościoła c.d./

Elżbieta Catez
urodziła się 18 lipca 1880 r. w Avor niedaleko Bourges (Francja). Dziewczynka była
niezwykle uparta i wybuchowa, a na dodatek obdarzona mnóstwem energii. Ojciec nazywał ją
pieszczotliwie "małym diablątkiem". Kiedy dziewczynka miała 7 lat, jej ojciec zmarł. Wraz ze
śmiercią ojca sytuacja finansowa w domu znacznie się pogorszyła, co zmusiło rodzinę do
przeprowadzki do Dijon. Zamieszkali w pobliżu klasztoru karmelitanek bosych. O życiu
Elżbiety zadecydowało przygotowanie się do pierwszej Komunii świętej. Postanowiła wtedy
pracować nad swoim charakterem. W swoim dzienniczku zapisała niezwykłe doświadczenie
miłości i bliskości Boga, a także pragnienie oddania Mu się całą duszą. Jako kilkunastoletnia
dziewczyna doświadczała pierwszych łask mistycznych. Była piękna, radosna i naturalna w
sposobie bycia, budziła ogólną sympatię. Miała też talent muzyczny: w 1893 roku wygrała
konkurs fortepianowy. Cieszyła się wszystkimi tymi przyjemnościami, a jednak pozostawały
one jakby na marginesie jej życia, ponieważ w jego centrum był Chrystus. Mając 14 lat
złożyła w sercu śluby czystości i postanowiła wstąpić do Karmelu. Kiedy zwierzyła się ze
swego postanowienia matce, ta zabroniła córce chodzić do Karmelu, ograniczyła jej chodzenie
do kościoła i przystępowanie do Komunii świętej. Choć z ograniczonym dostępem do kościoła
i sakramentów, Elżbieta doznawała nadal łask mistycznych. W końcu jej matka uległa i
wyraziła zgodę na to, by dziewczyna wstąpiła do zakonu po ukończeniu 21 lat. Tak też się
stało. W 1901 r. Elżbieta Catez wstąpiła do klasztoru karmelitanek bosych w Dijon. W ciągu
kolejnych pięciu lat pracy, modlitwy i głębokiego cierpienia Elżbieta wspięła się na szczyty
duchowe. W 8 dni po wstąpieniu do Karmelu przełożona zapytała Elżbietę: "Jaki jest twój
ideał świętości?" Odpowiedź padła bez wahania: "Żyć miłością". "A jaki jest sposób, by
najszybciej to osiągnąć?" "Uczynić się całkiem małą, oddać się Bogu bezpowrotnie”. Jej
zakonne imię "od Trójcy Przenajświętszej" stało się programem jej życia, a także drogą, na
której odkryła Boga Trójjedynego. Elżbieta była szczególnie domem Boga w Trójcy. Ostatni
etap jej życia to choroba Addisona, która zaatakowała ją w 1906 roku. Elżbieta przeżyła ją
jako wstępowanie przez krzyż ku Bogu. Choroba była przyczyną wielkiego bólu ciała i
cierpień związanych z przyjmowaniem pokarmów. Jej ostatnie dni na ziemi przebiegały tak:
30 października położyła się do łóżka, z którego już więcej nie wstała. Zmarła 9 listopada
1906 roku, miała wówczas 26 lat. Zostawiła też po sobie wiele modlitw. Jej beatyfikacji
dokonał papież św. Jan Paweł w 1984 roku, a kanonizacji przewodniczył papież Franciszek na
placu św. Piotra w Watykanie w niedzielę, 16 października bieżącego roku.
/ks.B/

Ogłoszenia duszpasterskie na Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Naszego Kościoła

1. Dzisiaj Uroczystość upamiętniająca 16. rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Po Mszy św.
o godzinie 12.00 odśpiewamy uroczyste Te Deum przed Najświętszym Sakramentem.
2. We wtorek uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu odprawiamy Msze święte jak w
każdą niedzielę, za wyjątkiem Mszy św. o 20.00. Procesja z czytaniem wypominków na
cmentarzu w Pasterniku o godz. 14.00. Po niej Msza św. W naszym kościele modlitwa za
zmarłych z czytaniem wypominków jednorazowych o godz. 18.00. W środę, 2 listopada Dzień
Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte w górnym kościele o godz. 7.00,
o 9.00, 17.00 i o 18.30.
3. Formularze wypominków za zmarłych pobieramy ze stolika przy skarbonie i składamy w
zakrystii lub w kancelarii w godzinach urzędowania. W wypominkach rocznych modlimy się
za naszych zmarłych w niedziele przed Mszami św. o godzinie 7.30, 12.00 i 17.00, natomiast
wypominki jednorazowe odczytamy w czasie nabożeństwa przed wieczorną Mszą świętą w
dniach od 1 do 8 listopada o godzinie 18.00, w sobotę wyjątkowo o 17.45. Formularze
wypominków za zmarłych pobieramy ze stolika przy skarbonie i składamy w zakrystii lub w
kancelarii w godzinach urzędowania. Do skarbony wrzucamy jedynie wypominki
jednorazowe.
4. W pierwszy piątek listopada spowiadamy od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.00 oraz od 16.00 do
19.00. Msze św. w ten dzień o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu
po Mszy św. wieczornej do godziny 21.00. W pierwszy czwartek listopada do 20.00 Godzina
Święta. W czasie adoracji, którą animuje Odnowa w Duchu św. dla wszystkich chętnych
możliwość modlitwy wstawienniczej. W pierwszą sobotę miesiąca o 7.30 Msza św. i
nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Serca NMP z możliwością spowiedzi i
komunii św. wynagradzającej wedle zaleceń ks. kardynała Dziwisza. O 17.45 różaniec
wynagradzający z modlitwą za zmarłych.Wizyta u chorych z Najświętszym Sakramentem w
najbliższą sobotę od godziny 9.30.
5. Metropolita Krakowski, kardynał Stanisław Dziwisz odznaczył p. Józefa Płazińskiego,
pracownika kancelarii parafialnej od początku jej istnienia, czyli od 34 lat Srebrnym Medalem
za Zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej. Pan Józef po ukończeniu 90 roku życia zakończył
pracę w kancelarii. Jego miejsce zajęła córka, p. Barbara Karbowiak Płazińska. Dostojnemu
Jubilatowi gratulujemy wyróżnienia.
6. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Rodziny Radia Maryja. W najbliższą niedzielę
po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. Na Mszę św. o 10.30 zapraszamy dzieci
klas III SP i rodziców w ramach przygotowania do I Komunii św. W poniedziałek i we wtorek
jadłodajnia św. Jana Kantego nieczynna. Zainteresowanym darmowymi lekcjami języka
włoskiego polecamy propozycję Sióstr Misjonarek Szkoły o której więcej na naszej stronie
internetowej. Tam też odesłanie do informacji o spotkaniu z grami planszowymi Nowa
Gralicja organizowanym przez Zespół Szkół Salezjańskich.
7. Młodzież oazowa zaprasza do stoiska ze zniczami nagrobnymi. Można tam też podpisać
sprzeciw wobec planowanej na 1 września 2017 r. likwidacji XVIII LO, szkoły w obrębie
ZSO nr 8 im. św. Jana Kantego. Umożliwiamy podpisy na prośbę Dyrektora zagrożonej
likwidacją szkoły.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Mieczysława Hahna, śp. Wacławę Kulinowską
i śp. Lucjana Klamrę. Dobry Jezu, a nasz Panie...

