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Poniedziałek, 27 XI
7.00 1) + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 27)
2) O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Genowefy i Barbary
7.30 O świętość życia w rodzinie
18.30 + Jan Biedroń – od kolegów Jana i Franciszka z klubu Hutnik
Wtorek, 28 XI
7.00 + Wiktoria Dudzik w 15. rocz. śm.
7.30 + Ryszard Furdyn
18.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 28)
Środa, 29 XI
7.00 ++ Franciszka Wzorek w 10. rocz. śm., Zygmunt i Stefan Wzorek, Franciszek
Cybulski
7.30 ++ Józef w 14. rocz. śm. i zmarli z rodziny Majewskich – Stanisław i Antonina
18.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 29)
Czwartek, 30 XI
7.00 1) + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 30)
2) + Janina Golik-Kluza
7.30 ++ Stanisław i Maria w rocz. śm.
18.30 + Andrzej Pyra
Piątek, 1 XII
7.00 Za zmarłych wypominanych w wypominkach
9.00 ++ Andrzej i Maria
17.00 + Ewa Skała – z okazji urodzin
18.30 Int. wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 2 XII
7.00 1) + Ryszard Rybarski w 10. rocz. śm.
2) + Jan Sajdera – od Ireny Steczowicz z rodziną
7.30 1) Int. Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa –
od Róż Różańcowych
2) + Andrzej Dzięgielewski
18.30 ++ Anna w 20. rocz. śm. i Leonia
Niedziela, 3 XII
7.30 O Boże bł., potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Barbary Kowalczyk
9.00 ++ Danuta i Jerzy Zintel
10.30 + Marian Sowa w 13. rocz. śm.
12.00 ++ Barbara, Józef i Maria
13.15 Za parafian
17.00 + Maria w 1. rocz. śm.
18.30 ++ Honorata, Danuta, Kazimierz oraz zmarli z rodziny Przybyło
20.00 ++ Tekla, Józef i Maria

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 25, 31-46 /
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a z
Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się
przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce
od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie.
Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: „Pójdźcie, błogosławieni u Ojca mojego,
weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny,
a daliście Mi jeść; byłem spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie;
byłem nagi, a przyodzialiście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu,
a przyszliście do Mnie”.
Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy
Ciebie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy
Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i
przyszliśmy do Ciebie?” A Król im odpowie: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co
uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”.
Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień
wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem
spragniony, a nie daliście Mi pić; byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie
przyodzialiście Mnie; byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.
Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo
przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie?” Wtedy
odpowie im: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych
najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”.
I pójdą ci na wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego».
REFLEKSJA

Myśląc o tych najmniejszych, w których Pan ukrywa swoją obecność, chyba powinniśmy też
pomyśleć o samym sobie. Potrafimy nieraz patrzeć na siebie z pogardą. Któż ma odwagę
dostrzec w sobie kogoś, kto jest uwięziony, zniewolony, spragniony miłości, zgłodniały
afirmacji, wyobcowany w lęku, obnażony prawdą o grzechu, chory w uczuciach? Kiedy
pokocham nędzną stronę mojej własnej osoby, pokocham w sobie samym Jezusa. A od tego
tylko krok do zauważenia w innych potrzebujących pomocy, a jeszcze mniejszy do jej
udzielenia.

Uroczystość Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata
Uroczystość
Chrystusa
Króla
do
liturgii
wprowadził papież Pius XI encykliką Quas Primas z
11 grudnia 1925 r. Nakazał wtedy, aby we wszystkich kościołach tego dnia po
głównym nabożeństwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem odmówić
litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego
Najświętszemu Sercu. Pius XI, uzasadniając swą decyzję, pisał m.in.:
„Od dawna już powszechnie nazywano Chrystusa Królem w przenośnym tego
słowa znaczeniu, a to z powodu najwyższego stopnia dostojeństwa, przez które
wyprzedza wszystkie stworzenia i przewyższa je. Mówimy więc, iż Chrystus króluje
w umysłach ludzkich, nie tyle dla głębi umysłu i rozległości Swej wiedzy, ile że on sam
jest prawdą, a ludzie od Niego powinni prawdę czerpać i posłusznie ją przyjmować;
mówimy też, iż Chrystus króluje w woli ludzkiej, ponieważ w Nim nie tylko
nieskazitelna wola ludzka stosuje się zupełnie i z całym posłuszeństwem do
najświętszej woli boskiej, lecz także dlatego, że Chrystus tak wpływa natchnieniami
swymi na naszą wolną wolę, iż zapalamy się do najszlachetniejszych rzeczy. Wreszcie
uznajemy Chrystusa jako Króla serc dla Jego "przewyższającej naukę miłości" i dla
łagodności i łaskawości, którą przyciąga dusze.
Lecz jeżeli głębiej wnikniemy w rzecz, widzimy, iż we właściwym tego słowa
znaczeniu imię i władzę króla należy przyznać Chrystusowi jako Człowiekowi,
albowiem tylko o Chrystusie jako Człowieku można powiedzieć, iż otrzymał od Ojca
<władzę i cześć, i królestwo>; Chrystus bowiem, jako Słowo Boga, będąc
współistotnym Ojcu, wszystko ma wspólne z Ojcem, a więc także najwyższe i
nieograniczone władztwo nad wszystkim stworzeniem”.
Uroczystość ta ma nam uświadomić, że Chrystus jest Królem całego stworzenia wszechświata. Jego panowanie nie wynika z jakichś dokonań, z wybrania czy
z wywalczenia tej godności. On jest Królem, bo jest Bogiem-Człowiekiem,
Stworzycielem i Odkupicielem. Z tego właśnie tytułu ma absolutną władzę. Bóg nie
tylko stworzył świat, ale ciągle go stwarza i nim włada.

Ogłoszenia duszpasterskie na uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata
1. Dziś z okazji Uroczystości Chrystusa Króla po Mszy św. o 12.00 wystawienie
Najświętszego Sakramentu. Przed kościołem pszczelarze z Wieliczki po każdej Mszy
św. zapraszają na kiermasz miodu i innych wyrobów pszczelarskich. W czwartek
święto św. Andrzeja, Apostoła.
2. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i adwent, czyli
dojrzale radosne oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia. W czasie tego roku
podejmiemy program duszpasterski pod hasłem: Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym.
Będzie on okazją do przypomnienia że jako bierzmowani, mamy pamiętać o darach
Ducha Świętego i korzystać z nich. W tematykę roku wprowadza najnowszy numer
CHit-u, który można zabrać ze stolika przy Wspólnocie.

W dni powszednie adwentu będziemy odprawiać roraty o godzinie 6.30.
3. W najbliższy czwartek po wieczornej Mszy św. godzina święta, adoracja
Najświętszego Sakramentu do godziny 20.00 z możliwością modlitwy wstawienniczej.
W pierwszy piątek spowiedź od 6.30 do 7.15, potem od godziny 8.30 do 9.30 i od 16.00
do 19.00. Dzieci zapraszamy do kościoła górnego na Mszę św. o godzinie 17.00.
Młodzież, zwłaszcza kandydatów do bierzmowania na godzinę 18.30. Adoracja
Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00. W pierwszą sobotę grudnia Msza św.
wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi o godzinie 7.30. O 17.45 różaniec
wynagradzający Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi.
Osoby starsze i chore zaopatrzymy sakramentami świętymi wyjątkowo w sobotę 9
grudnia od godziny 9.30. Kolejne, przedświąteczne odwiedziny u chorych w piątek, 22
grudnia.
W niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych.
4. W najbliższą sobotę, 2 grudnia rozpocznie się Jerycho Żywego Różańca.
Szczegóły i możliwość zapisów na stronie internetowej Żywego Różańca AK.
5. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w bibliotece parafialnej. W poniedziałek 4 grudnia o 15.00 spotkanie
przedświąteczne Zespołu Charytatywnego o 15.00 w bibliotece parafialnej, a po
wieczornej Mszy św. spotkanie łączników w jadalni na plebanii.
6. O rekolekcjach dla małżeństw niesakramentalnych można przeczytać na
plakatach w gablotach.
7. Informacje gospodarcze: w listopadzie wymieniliśmy turbinę w maszynie do
zmywania powierzchni kościoła, podjęliśmy pierwsze prace przy realizacji projektu
wystroju Kaplicy MB Miłosierdzia, wnieśliśmy opłatę za 4. kwartał 2017 dla Kurii
Metropolitalnej, dla Seminarium i dla UPJP2 i zapłaciliśmy pierwszy rachunek za
ogrzewanie kompleksu parafialnego, oraz zleciliśmy wykonanie obowiązkowego
serwisu instalacji antywłamaniowej. To obok comiesięcznych opłat związanych
z utrzymaniem parafii zamknęło się w kwocie 19684,46 PLN.
Następnym etapem prac w zakresie wyposażenia dolnego kościoła będzie
wykonanie prac kamieniarskich i stolarskich w prezbiterium oraz przygotowanie
sukienki dla obrazu MB Miłosierdzia i monstrancji dedykowanej kaplicy. Nie
chcielibyśmy spowalniać realizacji projektu wystroju wnętrza kaplicy, dlatego od
nowego roku, w pierwszą niedzielę każdego miesiąca poprosimy o składkę na tacę na
cele inwestycyjne w parafii. Będziemy o tym przypominać w niedzielę poprzedzającą
składkę. Wszystkim do tej pory uczestniczącym w niedzielnej tacy jak i składającym
specjalne ofiary bardzo dziękujemy.
8. W Bożym Młynie dzisiaj PanaMa Group sprzedaje ruskie pierogi. Zebrane
fundusze zasilą konto wyjazdu na ŚDM. W środę o 19.15 rozważanie Ewangelii św.
Mateusza któremu przewodzi biblista Michał Wilk. W piątek od 15.00 wykonywanie
ozdób świątecznych na jarmark świąteczny 17 grudnia.
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Jasiewicz i śp. Mariana Dąbka.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

