INTENCJE MSZALNE od 19 II do 25 II 2018
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Poniedziałek, 19 II
7.00 ++ Krystyna, Władysław, Helena i zmarli dziadkowie
7.30 + Ewa Kozioł – od rodz. Putyrów
18.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Konrada

Wtorek, 20 II

WSPÓLNOTA

7.00 + Dawid Kowalczyk w 17. rocz. śm.
7.30 + Ewa Kozioł – od Heleny i Antoniego Szczur z rodziną
18.30 1) + Marian Szopa
2) W intencji Ojczyzny

Środa, 21 II,
7.00 + Ewa Kozioł – od chrześnicy Aleksandry Szydło z rodziną
7.30 ++ Mieczysław i Cecylia, Władysław i Janina
18.30 + Anna w rocz. śm.

Czwartek, 22 II
7.00 + Ewa Kozioł – od Ewy i Henryka Koziołów z rodziną
7.30 + Stanisława Peszko
18.30 ++ Jadwiga, Władysław, Roman

Piątek, 23 II
7.00 + Ewa Kozioł – od Jerzego Kozioł z rodziną
7.30 + Stanisława Peszko
18.30 + Felicja Kowalska w 10. rocz. śm.

Sobota, 24 II
7.00 + Janusz Kowalczyk w 2. rocz. śm.
7.30 O ulgę w cierpieniu, potrzebne łaski i opiekę MB dla Jadwigi Kozik
18.30 + Zofia Bryniarska

Niedziela, 25 II
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

++ Ewa, Stanisław, Irena
++ Władysława i jej mąż Jan Kilian
++ Halina, Zbigniew, Adam Foryś
+ Janusz Myśliński w 7. rocz. śm.
Za parafian
+ Magdalena Wyżga
+ Julia i Aleksander
O zdrowie, siły i łaskę Ducha Świętego dla kapłanów pracujących w naszej parafii, by
mogli godnie służyć swojemu powołaniu i byli świętymi kapłanami

Nabożeństwa wielkopostne:
Droga Krzyżowa: piątek – 17.00 (dla dzieci), 18.00 (dla dorosłych), 19.30 (dla młodzieży)
Gorzkie Żale: niedziela – 17.45

BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mk 1,12-15 /
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni,
kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie zaś Mu służyli.
Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą.
Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w
Ewangelię!»
REFLEKSJA

Pustynia, czyli miejsce gdzie trzeba walczyć o przetrwanie, to w naszym życiu
czas zmagania się z pokusami. Chciałoby się od nich uciec, żeby nie ulec, nie
zgrzeszyć. Jednak na pustynię nie wyciąga nas szatan, ale prowadzi nas na nią
Duch Święty. Dlaczego nie możemy ominąć jej w życiu? Bo to właśnie tam
człowiek może doświadczyć mocy i słodyczy Bożej miłości. Na pustyni można
przekonać się co tak naprawdę liczy się w życiu. Na pustyni człowiek uczy się jak
kształtować ma swoje pragnienia, aby one go nie zniszczyły.
Tak wiele rzeczy dookoła nas próbuje nas odwieść od tego celu jakim jest nasze
zbawienie. Wszystko pod płaszczykiem dobra. Wiele różnych spraw: nauka,
rozrywka, telewizja, komputer, internet, troska o ciało, zakupy i wiele innych
rzeczy tak przejmują kontrolę nad naszą codziennością, że zaczyna brakować
czasu i siły na Mszę św., na modlitwę, zainteresowanie się drugim człowiekiem,
szczególnie najbliższą rodziną. Brakuje chęci do troski o swojego ducha.
Dlatego musimy zająć postawę naszego Zbawiciela. On zwyciężył
z szatanem dzięki posłuszeństwie Bogu. Posłuszeństwie we wszystkim. Choć to
dla nas trudne, to jednak konieczne, jeśli chcemy osiągnąć cel, niebo. Sportowiec,
który nie daje z siebie wszystkiego i bawi się w kalkulacje – nie wygrywa.
Chrześcijanin, który jest nim tylko w niedzielę, w domu, w święta, który to co za
trudne odrzuca – nie będzie uczniem Jezusa i nie wygra zbawienia.

Kontrowersje wokół modlitwy „Ojcze nasz”

Ogłoszenia duszpasterskie na I Niedzielę Wielkiego Postu

Papież Franciszek wyraził niedawno przekonanie, by zmianie uległy słowa modlitwy Ojcze
nasz : ”I nie wódź nas na pokuszenie", bo jego zdaniem zostały źle przetłumaczone.
Zdaniem Franciszka, wers ten powinien zostać zastąpiony przez "i nie pozwól, byśmy ulegli
pokusie". "Nie pozwól mi ulec pokusie, ponieważ to ja jej ulegam, a nie Bóg, który wodzi mnie
na pokuszenie, a potem patrzy, jak upadam" - tłumaczy papież.
U tradycjonalistów dążenia do zmiany wywołują sprzeciw. Zmiana okazuje się też bardzo
problematyczna w zwykłej codziennej praktyce. Jeden z biskupów niemieckich twierdzi:
"modlą się nią od wieków nasze matki i nasi ojcowie (…), niech wspólna w całym
chrześcijaństwie modlitwa wydaje więc swoje owoce”. Bez wątpienia jednak zwrócenie uwagi
na tą kwestię rozpoczyna dobrą debatę teologiczną o naturze zła.
Chodzi o słowo peirasmos (z greckiego Nowego Testamentu), które oznacza zarówno
wodzić na pokuszenie, jak i poddawać się próbie. Bp Rudolf Voderholzer stwierdził, że należy
jak najbardziej wyjaśniać sens tej części modlitwy, ale nie wolno zmieniać samych słów Jezusa.
Ordynariusz Ratyzbony powołał się na książkę "Jezus z Nazaretu", w której Benedykt XVI
dokładnie opisuje, jak rozumieć te słowa Modlitwy Pańskiej: Bóg może dopuścić do sytuacji
kuszenia, ale to diabeł jest źródłem pokusy.
Ksiądz Wojciech Węgrzyniak tak tłumaczy powyższe wątpliwości: <<Sformułowanie tej
prośby jest w oczach wielu rażące: przecież Bóg na pewno nie prowadzi nas na pokuszenie!
W rzeczy samej święty Jakub powiada: „Kto doznaje pokusy, niech nie mówi: Bóg mnie kusi.
Bóg bowiem ani nie podlega pokusie do zła, ani też nikogo nie kusi” (Jk 1, 13).
Sformułowanie to może się stać dla nas trochę jaśniejsze, gdy sobie przypomnimy słowa
Ewangelii: „wtedy Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła” (Mt 4,
1). Pokusa wychodzi od diabła, ale mesjańskim zadaniem Jezusa jest doznanie wielkich pokus,
które odwodziły ludzi od Boga i nadal nie przestają odwodzić. Jak widzieliśmy, Jezus musi te
pokusy znosić aż do śmierci na Krzyżu i dopiero w ten sposób otwiera nam drogę zbawienia.
Musi więc nie dopiero po śmierci, lecz wraz z nią i przez całe swe życie niejako „zstępować do
piekieł”, w obszar naszych pokus i upadków, po to, by nas ująć za rękę i wyprowadzić z nich.
List do Hebrajczyków przykłada do tego aspektu szczególną wagę i uważa go za istotną część
drogi Jezusa: „Przez to bowiem, co sam wycierpiał, poddany próbie, może przyjść z pomocą
tym, którzy jej podlegają” (2, 18). „Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł
współczuć naszym słabościom, lecz poddanego próbie pod każdym względem podobnie [jak
my] – z wyjątkiem grzechu” (4, 15).
Gdy powtarzamy szóstą prośbę Ojcze nasz, musimy zatem, z jednej strony, trwać w
gotowości przyjęcia na siebie ciężaru wyznaczonego nam doświadczenia. Z drugiej strony, jest
to jednocześnie prośba o to, żeby Bóg nie nakładał na nas większych ciężarów, niż zdołamy
udźwignąć, i żeby nas nie wypuszczał ze swych rąk. Powtarzamy tę prośbę z ufną pewnością,
którą święty Paweł przybrał dla nas w słowa: „Wierny jest Bóg i nie dozwoli was kusić ponad
to, co potraficie znieść, lecz zsyłając pokusę, równocześnie wskaże sposób jej pokonania,
abyście mogli przetrwać” (1 Kor 10, 13).>>
Może słuszne są słowa, żeby nie poprawiać Chrystusowych słów, zwłaszcza, że mamy ich
niewiele. Można by się ewentualnie zastanowić, czy nie zmienić „pokuszenie” na „próbę” („nie
wystawiaj nas na próbę”), ale ze względu na tradycję nie jest to wcale koniecznością. Warto w
kontekście kontrowersji wokół „Ojcze nasz” przytoczyć zdanie św. Jana Pawła II z encykliki
„Redemptor Hominis”: „Nikomu nie wolno traktować teologii tak, jakby była ona zbiorem jego
własnych myśli”. Może w tym czego nie rozumiemy Bóg też chce coś ważnego nam przekazać.

1. Od ubiegłej niedzieli rozpoczął się w naszej Archidiecezji okres spowiedzi i Komunii św.
wielkanocnej. Zachęcamy do pojednania sakramentalnego z Bogiem Miłosiernym.
Dziś po Mszy św. posypiemy głowy popiołem osobom, które nie przyjęły tego znaku
pokuty w Środę Popielcową. O 17.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. W piątek Drogi
Krzyżowe o 17.00 dla dzieci, o 18.00 dla starszych, o 19.30 dla młodzieży.
W czwartki Wielkiego Postu całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu.
Rozpoczęcie o 8.00 Jutrznią, zakończenie nabożeństwem do Najdroższej Krwi Chrystusa
o 18.00. W pozostałe dni powszednie Wielkiego Postu jutrznia o 6.40.
W czwartek święto Katedry św. Piotra, Apostoła. W dni powszednie bieżącego
tygodnia spowiedź wieczorem pół godziny przed Mszą św., od 18.00.
2. W najbliższą niedzielę w kościele w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności
z misjonarzami organizowany przez Dzieło Pomocy Misjonarzom Ad gentes. W tym roku pod
hasłem Uczniowie, misjonarze Ducha Świętego. Pierwszym i najważniejszym misjonarzem jest
Duch Święty. Misjonarze - jego współpracownikami. Spotkamy się z siostrą Nazarią Czernek,
dominikanką, która zachęci nas do modlitwy i wsparcia ofiarą placówki misyjnej na pograniczu
Kamerunu i Republiki Centralnej Afryki.
3. Zapraszamy na Mszę św. celebrowaną przez biskupa Damiana Muskusa
w najbliższą sobotę, 24 lutego o 18.00 w kościele stacyjnym św. Szczepana.
4. Od dziś rozprowadzamy baranki wielkanocne Caritas w cenie nie mniejszej niż
6 PLN. Ofiary za baranki składamy do skarbony na stoliku przy wejściu głównym. Wesprą one
cele charytatywne w diecezji, a w wypadku nadwyżki również utrzymanie jadłodajni św. Jana
Kantego w parafii.
5. We wtorek pierwszy dzień comiesięcznej nowenny przed 100-leciem niepodległości
naszej Ojczyzny. O 17.45 Różaniec, o 18.30 Msza św. wieczorna. W modlitwie i liturgii
pomagają członkowie Rodziny Radia Maryja. Mamy możliwość nabycia modlitewników
patriotycznych w cenie 2,5 PLN. Możliwość obejrzenia modlitewnika i zapisów na niego dziś
po każdej Mszy św. w zakrystii.
6. Dziękujemy wszystkim sprzątającym kaplicę Matki Bożej Miłosierdzia po pracach
kamieniarskich. Młodzi dziękują za zainteresowanie zakupem pączków przez nich wykonanych
w Bożym Młynie w tłusty czwartek. Udało się im zebrać na wyjazd do Panamy 2350 PLN.
Z Chicago, od biskupa Wypycha - prezesa zarządu fundacji dotarło do parafii podziękowanie za
ofiarę 3 tys. PLN, którą w październiku ubiegłego roku ofiarowaliśmy na Fundację św. Jana
Kantego. Integracyjne Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe Niewidomych dziękuje za
ofiarę 3305,51 PLN, którą członkowie zebrali w styczniu do puszek przed naszym kościołem.
7. Ruch "Spotkania Małżeńskie" zaprasza na wyjazdowe rekolekcje dla małżeństw,
mające na celu pogłębienie relacji małżeńskiej i pomoc we wzajemnym zrozumieniu.
Najbliższe rekolekcje odbędą się w dniach 9-11 marca oraz 23-25 marca. Szczegóły i zapisy
znaleźć można na stronie internetowej parafii oraz na plakacie przy wejściu do kościoła. Tam
też informacja o rekolekcjach dla żyjących w związkach niesakramentalnych.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Dorotę Celej, śp. Irenę Rumian,
śp. Stanisława Borutę, śp. Jerzego Korzyckiego, śp. Jacka Gotkiewicza. Wieczny odpoczynek
racz Im dać Panie...

