INTENCJE MSZALNE 14 – 20 XI 2016
Poniedziałek – 14 XI
7.00 + Halina Chmurska / od koleżanek i kolegów z Centrostal Kraków
7.30 ++ Wanda i Leopold Kałuzińscy
18.30 + Juliusz Szulc/ Msza święta gregoriańska
Wtorek – 15 XI
7.00 + Czesław Barnaś w 5 r.śm. i zmarli z rodziny
7.30 + Anna Pinkalska
18.30 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
Środa – 16 XI
7.00 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
7.30 ++ Józef Niezgoda w 10 r.śm. i zm. z rodzin: Niezgoda, Wójcik, Orawiec
17.00 SUMA ODPUSTOWA – Za parafian
18.30 NOWENNA: 1) + Magdalena Sosin, 2) + Irena Budzik w 5 r.śm., 3) + Józef Pyrzyński,
Danuta Front, 4) zmarli z rodzin: Sitarskich, Pierzchałów, Gliniaków, Bandasów, 5) ++ Antoni
i Ludwika, 6) + Andrzej Marczyk w 1 r.śm., 7) O Boże błogosławieństwo i udaną operację dla
Zofii, 8) Dziękczynna do MB Miłosierdzia za łaski otrzymane przez córkę Annę Marię, z prosbą
o dalsze zdrowie, 9) + Adrian, Genowefa
Czwartek – 17 XI
7.00 O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne łaski dla Janiny i Janusza w 1 r. ślubu
7.30 + Tadeusz Skowroński / od żony, córki, zięcia i wnuczki
18.30 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
Piątek – 18 XI
7.00 1) ++ Jadwiga i Kazimierz
2) + Kryspina Stajszczyk / od siostry Grażyny
7.30 ++ Jan Suberlak, jego zmarli rodzice i zmarli z rodzin Suberlaków i Stryczków
18.30 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska rodzicami
Sobota – 19 XI
7.00 1) + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
2) + Kryspina Stajszczyk / od siostry Grażyny
7.30 + Edward Fijałkowski / od koleżanek i kolegów córki Elżbiety z firmy TEXPOL
18.30 ++ Marianna, Ludwik, Eugeniusz, Walerian Regulscy, Wacław Dymek
Niedziela – 20 XI
7.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Sabiny i dla rodziny
9.00 ++ Anicet i Janina w r.śm.
10.30 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska
12.00 + Jan Bardan w 1 r.śm.
13.15 Za Parafian
17.00 + Janusz
18.30 + Danuta w r. urodzin
20.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Iwony
i Marka w 21 r. ślubu i dla ich rodziny
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 21, 5-19 /
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i darami, Jezus
powiedział: Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie kamień na kamieniu,
który by nie był zwalony. Zapytali Go: «Nauczycielu, kiedy to nastąpi? I jaki będzie znak, gdy
się to dziać zacznie? Jezus odpowiedział: Strzeżcie się, żeby was nie zwiedziono. Wielu
bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: „Ja jestem” oraz „nadszedł czas”. Nie
chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw
musi się stać, ale nie zaraz nastąpi koniec. Wtedy mówił do nich: Powstanie naród przeciw
narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza;
ukażą się straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na
was ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu
mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do
składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej obrony. Ja
bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się
mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice i bracia, krewni
i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie
w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie. Przez swoją wytrwałość ocalicie
wasze życie.

REFLEKSJA
Niezwykłe znaki i przeciwności to próba charakteru człowieka, jego wiary i wytrwałości.
Wytrwałość, to bardzo ważna i potrzebna cecha. Nie tylko dla sportowca, czy polityka. Przede
wszystkim, dla człowieka wierzącego. Wytrwały polityk osiągnie cel – władzę. Wytrwały
sportowiec odbierze nagrodę – medal. Wytrwale wierzący – ocali życie.

Matka Boża Miłosierdzia – uroczystość odpustowa w naszej parafii/ patronka naszej kaplicydolnego kościoła/. Matka Boża Miłosierdzia czczona jest w Kościele pod tym tytułem od
dawna. Matka Boża Miłosierdzia jest przede wszystkim Tą, która dała światu Syna Bożego,
Wcielone Miłosierdzie, i daje Je nieustannie, prowadząc do Niego wszystkich wierzących.
Najpełniejsze uzasadnienie tego tytułu Maryi współcześnie podał Święty Jan Paweł II
w encyklice „Dives in misericordia”. Pisze w niej, że Maryja jest najpierw Tą, która w sposób
wyjątkowy doświadczyła Bożego miłosierdzia, gdy została zachowana od grzechu
pierworodnego i obdarzona pełnią łaski, by stać się Matką Syna Bożego.

W czasie Zwiastowania wyraziła zgodę, w Betlejem porodziła Syna Bożego w ludzkim ciele
i przez całe życie uczestniczyła w objawianiu przez Niego tajemnicy miłosierdzia Bożego aż po
ofiarę, którą złożyła u stóp krzyża. Dlatego Maryja jest Tą, która najpełniej zna tajemnicę
Bożego miłosierdzia, wie, ile ono kosztowało i jak wielkie ono jest. Ona też głosi miłosierną
miłość Boga z pokolenia na pokolenie od dnia, w którym wyśpiewała „Magnificat’ na progu
swej krewnej Elżbiety i prowadzi ludzi do Zbawicielowych zdrojów miłosierdzia. Miłosierna
miłość Boga w dziejach Kościoła i świata nie przestaje objawiać się w Niej i poprzez Nią. Jest
to objawienie szczególnie owocne, pisze Jan Paweł II – albowiem opiera się w Bogarodzicy
o szczególną podatność macierzyńskiego serca, o szczególną wrażliwość, o szczególną
zdolność docierania do wszystkich, którzy tę właśnie miłosierną miłość najłatwiej przyjmują ze
strony Matki. Maryja jest Matką Miłosierdzia także i z tego względu, że przez Jej
pośrednictwo spływa na świat miłosierdzie Boga w postaci wszelkich łask. Jej macierzyństwo
wobec wszystkich ludzi trwa nieustannie – jak podkreśla Sobór Watykański II – albowiem
wzięta do nieba, nie zaprzestała tego zbawczego zadania, lecz poprzez wielorakie swoje
wstawiennictwo ustawicznie zjednuje nam dary zbawienia wiecznego. Dzięki swej
macierzyńskiej miłości opiekuje się braćmi Syna swego, pielgrzymującymi jeszcze i narażonymi
na trudy i niebezpieczeństwa, póki nie zostaną doprowadzeni do szczęśliwej ojczyzny. Maryja
nazywana jest Matką miłosierdzia, Matką Bożą miłosierdzia lub Matką Bożego miłosierdzia,
a każdy z tych tytułów – jak pisze papież Jan Paweł II – ma głęboki sens teologiczny. Te tytuły
mówią bowiem o Maryi jako o Matce Ukrzyżowanego i Zmartwychwstałego. Jako o Tej, która
doświadczywszy miłosierdzia w sposób wyjątkowy, w takiż sposób „zasługuje” na to
miłosierdzie przez całe życie, a nade wszystko u stóp krzyża swojego Syna . Ona je głosi
i wyprasza całemu światu. A my w ten szczególny dzień i nie tylko wtedy, dziękujmy za tak
niezwykłą Matkę.

Nowi

święci Kościoła c.d. Ludwik Pavoni, urodził się 11 września 1784 r. w Brescii
w rodzinie szlacheckiej. Naukę rozpoczął w konwencie św. Dominika w rodzinnym mieście.
Idąc za głosem powołania, wybrał drogę życia kapłańskiego. Był to okres wojen napoleońskich,
a więc czasy trudne dla Kościoła. Ludwik musiał przygotowywać się do kapłaństwa
indywidualnie, pod kierunkiem miejscowych kapłanów, ponieważ seminarium duchowne
zostało zamknięte. Święcenia otrzymał 21 lutego 1807 r. Pierwszym zadaniem, jakie mu
powierzono, był apostolat wśród młodzieży. Misji tej poświęcił całe swoje życie. Wielu
ówczesnych kapłanów, wrażliwych na problemy młodego pokolenia, otwierało tzw. oratoria.
Ks. Ludwik Pavoni, idąc za ich wzorem, postanowił otworzyć swoje oratorium, aby
«przyjmować w nim chłopców najuboższych, najbardziej zaniedbanych, zapomnianych
i pogardzanych». Powstało ono przy kościółku św. Urszuli. Działalność tę kontynuował również
w latach 1812-1818, kiedy pełnił funkcję sekretarza biskupa. Dzięki wielkodusznej pomocy
biskupa przeniósł pierwotne oratorium do obszernych zabudowań przy kościele Najświętszej
Maryi Panny Matki Pokoju. W tym czasie zaczął planować założenie zakładu dla opuszczonej
młodzieży, żyjącej w skrajnej nędzy. Pierwszych podopiecznych przyjęto w 1821 r. Zapewniano
im podstawowe wychowanie moralne i religijne, jak też przygotowanie do zawodu. Pierwsze
warsztaty, jakie tam powstały, przygotowywały do zawodów ślusarza, stolarza i szewca. W r.
1841 ks. Pavoni zaczął przyjmować do swego zakładu również głuchoniemych. Pracował też
nad przygotowaniem rolników do stosowania nowoczesnych metod uprawy ziemi. Postanowił
również powołać do życia nowe zgromadzenie zakonne. W roku 1847 r. otrzymał aprobatę
papieską. Zgromadzenie nosiło nazwę Synów Maryi Niepokalanej. Ks. Pavoni wraz ze swymi
najbliższymi współpracownikami złożył profesję zakonną. Umarł 1 kwietnia 1849 r. w Saiano.
Papież Franciszek kanonizował go 16 października bieżącego roku.
/ ks.B /

Ogłoszenia duszpasterskie
na 33. Niedzielę Zwykłą
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1. Dziś zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia na poziomie
diecezjalnym i 8. Dzień Solidarności z Kościołem prześladowanym w Iraku. Do
skarbony na stoliku przy wejściu głównym można złożyć ofiarę dla prześladowanych
chrześcijan.
2. W środę w naszej parafii odpust ku czci Matki Bożej Miłosierdzia, święto
patronalne dolnego kościoła. Msze św. w górnym kościele o godz. 7.00, 9.00, o 17.00
suma odpustowa i o 18.30 z nowenną do Matki Bożej Miłosierdzia. Sumę odpustową
odprawi i kazanie wygłosi ks. kanonik Leszek Garstka, proboszcz parafii
św. Szczepana w Krakowie, były wikariusz w naszej parafii. Zapraszamy do wspólnej
modlitwy.
3. W czwartek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, w piątek
wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, w sobotę wspomnienie
bł. Salomei, zakonnicy.
4. Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana,
odmawiamy do najbliższego piątku. Dziś i w czwartek o godz. 18.00, w pozostałe dni
powszednie po Mszy św. wieczornej o godzinie 18.30. Zachęcamy także do rodzinnego
odmawiania Nowenny i Modlitwy do Jezusa, naszego Króla i Pana.
Jubileuszowy Akt Przyjęcia Jezusa za Króla i Pana w najbliższą sobotę, 19
listopada 2016 r. w Krakowie-Łagiewnikach. W najbliższą niedzielę, w uroczystość
Chrystusa Króla Wszechświata dokonamy go w naszym kościele podczas Mszy św.
o godzinie 12.00.
5. W najbliższą niedzielę będziemy gościć proboszcza sąsiedniej parafii
św. Jacka, ks. kanonika Jacka Piszczka, który wygłosi kazanie i zbierze składkę na
budowę kościoła. W imieniu kwestującego i własnym już dziś prosimy o wsparcie
szczytnego celu budownictwa sakralnego w naszej diecezji.
6. P. Beata Zborowska wznawia dyżur domowy w ramach poradni Pomoc
Bliźniemu jako defektolog, psycholog i udzielająca porad niepełnosprawnym.
Szczegóły na temat wszystkich dyżurów wolontariuszy na stronie internetowej parafii
w zakładce poświęconej poradni i na plakatach w gablotach parafialnych.
6. Jutro, 14 listopada zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Gromadzimy śmieci do godziny 11. w rejonie garażu wolnostojącego w placu
kościelnym, zachowując możliwość przejazdu wokół kościoła.

