INTENCJE MSZALNE od 24 września do 30 września 2018
Poniedziałek, 24 września
7.00

1/ + Elżbieta Długosz – int. od przyjaciół Katarzyny i Grzegorza
2/ O bł. Boże dla rodziny Balickich i powrót do wiary, zdrowie dla Krystyny Studnic-

kiej
7.30
18.30

O zdrowie i bł. Boże dla Katarzyny
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)

Wtorek, 25 września
7.00
7.30
18.30

+ Andrzej Kulma w rocz. śm.
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
+ Kazimierz Pasula; ++ Józefa i Jan Surowiec

Środa, 26 września
7.00
7.30
18.30

+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
O zdrowie i bł. Boże dla Wojciecha
+ Michał.

Czwartek, 27 września
7.00
7.30
18.30

++ Zofia, Ludwik, Tadeusz i Edward
+ Elżbieta Długosz – int. od przyjaciół Katarzyny i Grzegorza
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)

Piątek, 28 września
7.00
7.30
18.30

1/ + Stanisław Tomczyk w 2 rocz. śm.
2/ W intencji Panu Bogu wiadomej
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
Dziękczynna w 22 rocz. ślubu Wioli i Aleksandra z prośbą o bł. Boże na dalsze lata

Sobota, 29 września – ŚWIĘTO ŚWIĘTYCH ARCHANIOŁÓW
MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
7.00
7.30
18.30

1/+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
2/+Mieczysław
+ Stanisław Kraj
+ Michał i Michalina

25. Niedziela Zwykła, 30 września
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

++ Alina Raźny i Anna Plutecua
+ Józef Kaziród w 2 rocz. śm.
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Joanny i Pawła w 11 rocz. ślubu
+ Stanisław Zamoyski
+ Anna Urbuś w 21 rocz. śm. oraz za ++ rodziców Janina i Władysław Pachacz oraz
++ Joanna i Albin Kozłowscy
+ Hieronima
Za parafian
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 9, 30-37/
Jezus i Jego uczniowie przemierzali Galileę, On jednak nie chciał, żeby ktoś o
tym wiedział. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: «Syn Człowieczy będzie
wydany w ręce ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity, po trzech dniach zmartwychwstanie».
Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali się Go pytać.
Tak przyszli do Kafarnaum. Gdy był już w domu, zapytał ich: «O czym to
rozprawialiście w drodze?» Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.
On usiadł, przywołał Dwunastu i rzekł do nich: «Jeśli ktoś chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich». Potem wziął dziecko,
postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: «Kto jedno z tych dzieci
przyjmuje w imię moje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie,
lecz Tego, który Mnie posłał».
REFLEKSJA
W zestawieniu opisów u ewangelisty Marka wszystkie trzy zapowiedzi Jezusa o Męce, Śmierci i Zmartwychwstaniu spotykają się z oporem
uczniów. Pierwsza zapowiedź spotyka się z silną reakcją Piotra: Panie, nie przyjdzie
to na Ciebie. Druga zapowiedź jako tło ma spór uczniów o pierwszeństwo. Trzecia
zapowiedź kontrastuje z osobistymi ambicjami synów Zebedeusza. Święty Marek
uświadamia słuchającym, że zmiana myślenia o Mesjaszu jest procesem długim i
trudnym. Pośród niezrozumienia uczniów Jezus wydobywa i stawia przed nimi dziecko. Dziecko, które ufnie przyjmuje Jego słowa i mówi to, co myśli.

ŚWIĘCI ARCHANIOŁOWIE
29 września świętujemy dzień Archaniołów: Michała, Rafała i Gabriela, którym Bóg
powierzył specjalne misje wobec ludzi. Synody w Laodycei (361 r.) i w Rzymie (492 r. i 745
r.) zezwoliły, by otoczyć kultem liturgicznym tylko św. Michała, św. Gabriela i św. Rafała,
ponieważ tylko o tych Archaniołach mamy wyraźne świadectwo w Piśmie Świętym.
Imiona Archaniołów mają charakter teoforyczny. Wskazują na ich powiązanie z Bogiem. Określają również istotę misji pełnionej przez nich z woli Bożej. Michał znaczy – „któż
jak Bóg” (tzn. któż może równać się z Bogiem?). Imię Gabriel znaczy „mąż Boży”, „wojownik
Boży”. Rafał oznacza „Bóg uzdrawia”, „Bóg uleczył”.
Pierwsze miejsce wśród Archaniołów ma Michał. Według tradycji chrześcijańskiej i
żydowskiej, kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił do buntu część aniołów,
wówczas św. Michał miał wystąpić jako pierwszy przeciwko niemu z okrzykiem „któż jak
Bóg!”. Na kartach Pisma Świętego – Starego i Nowego Testamentu – wymieniany jest pięciokrotnie, w Księdze Daniela nazwany jest „jednym z przedniejszych książąt nieba” (Dn 13, 21)
oraz obrońcą ludu izraelskiego (Dn 12, 1). Św. Jan w Apokalipsie określa go jako stojącego na
czele duchów niebieskich i walczącego z szatanem (Ap 12, 7), św. Juda Apostoł twierdzi, że
właśnie św. Michałowi zostało zlecone, aby strzegł ciała Mojżesza po jego śmierci. Archanioł
Michał jest patronem złotników i rytowników, żołnierzy, aptekarzy, krawców, szklarzy, malarzy, piekarzy, tokarzy, kupców, konstruktorów wag, pracowników banków, wzywany jest także
w przypadku błyskawic i niepogody. Przedstawia się go jako rycerza z mieczem we wzniesionej prawej ręce, w zbroi, z oszczepem, z pokonanym i związanym szatanem w postaci smoka u
stóp, na tarczy napis łaciński: „Quis ut Deus” – „Któż jak Bóg”. Papież Leon XIII w dniu 29
lipca 1886 r. ułożył modlitwę do św. Michała Archanioła.
Imię Gabriel w Starym Testamencie występuje dwa razy. Raz tłumaczy prorokowi
Danielowi sens wizji o baranie i koźle (Dn 8, 13-26), za drugim razem wyjaśnia Danielowi
przepowiednię Jeremiasza o 70 tygodniach-latach (Dn 8, 13--26; 29,10; Jr 25, 11n). W Nowym
Testamencie Gabriel uważany jest za szczególnego opiekuna Świętej Rodziny. Zwiastował
Najświętszej Maryi Pannie narodzenie Pana Jezusa. Wydarzenia te opisał św. Łukasz (Łk 1, 180). To Gabriel pojawił się również w snach św. Józefa, powiadamiając go najpierw o macierzyństwie Maryi, potem ostrzegając przed Herodem (Mt 2, 13) i wreszcie nakazując mu wrócić
do Nazaretu (Mt 2, 19-20). Papież Pius XII w 1951 r. ogłosił Archanioła Gabriela patronem
telegrafu, telefonu, radia i telewizji. Jest również patronem doręczycieli i urzędników pocztowych, posłańców, kolekcjonerów znaczków pocztowych, łącznościowców i korespondentów
prasowych. Najczęściej przedstawiany jest jako młodzieniec w białych szatach, ze skrzydłami,
w scenie Zwiastowania.
Archanioł Rafał znany jest przede wszystkim z Księgi Tobiasza, w której czytamy, jaką opieką otoczył Tobiasza w czasie podróży do Persji, a po powrocie do domu wyjawił Tobiaszowi i jego ojcu, kim jest: „Ja jestem Rafał, jeden z siedmiu aniołów, którzy stoją w pogotowiu i wchodzą przed majestat Pański” (Tb 12, 15). Archanioł Rafał czczony jest jako patron
chorych, pielgrzymów i podróżnych oraz aptekarzy, górników, dekarzy, marynarzy, emigrantów, wzywany w przypadku choroby oczu i zarazy. Jest przedstawiany najczęściej jako Anioł
Stróż czuwający nad krokami ludzi.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 25. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dziś mija dokładnie pięćdziesiąt lat od narodzin dla nieba św. Pio z Pietrelciny. To
również rok stulecia otrzymania przez niego stygmatów. W parafii MB Nieustającej
Pomocy w Mydlnikach pierwsza z zaplanowanych na jesień wizytacja kanoniczna bpa
Jana Szkodonia w naszym dekanacie. U nas w parafii młodzi wyjeżdżający na ŚDM
2019 do Panamy zbierają ofiary na pokrycie kosztów związanych z wyjazdem. Więcej
szczegółów o przygotowaniach młodych do udziału w ŚDM na stronie internetowej
parafii.
W czwartek wspomnienie św. Wincentego a Paulo. Odpust u Ks. Ks. Misjonarzy z sumą o godzinie 18.30. W piątek wspomnienie św. Wacława, patrona katedry
wawelskiej. W sobotę święto śś. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała.
2. Witamy w parafii księdza dra Grzegorza Babiarza, którego Arcybiskup
Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski mianował wikariuszem w naszej parafii w
wymiarze pół etatu. Ks. Grzegorz urodzony w Busku Zdroju, wyświęcony w 1999 r.,
przez ostatni rok pracował w Centrum Nie lękajcie się na Białych Morzach w Krakowie. W parafii zaopiekuje się dwoma kręgami Domowego Kościoła, poprowadzi jedną
z grup przygotowujących się do bierzmowania i spotkania rodziny Radia Maryja. Życzymy Mu błogosławieństwa Bożego i owocnej pracy duszpasterskiej oraz na uczelni.
3. Mamy możliwość przyjęcia kilkunastu intencji mszalnych od października
do grudnia br. W tej sprawie zapraszamy po każdej Mszy św. do zakrystii.
4. W poniedziałek o 17.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w bibliotece parafialnej. W czwartek drugi wieczór rekolekcyjny w ramach Seminarium Odnowy Wiary. Szczegóły i relacja z poprzedniego inauguarcyjnego wieczoru w
zakładce wspólnoty Odnowy w Duchu św. Manus Domini na stronie internetowej
parafii. W piątek po wieczornej Mszy św. czyli o 19.15 spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z klas VI, VII, VIII SP i III Gim. Obecność na spotkaniu obowiązkowa.
5. Dziękujemy Bogu i uczestnikom za pomyślne i bezpieczne pielgrzymowanie do Watykanu i Włoch przed tygodniem oraz wszystkim, którzy wsparli tę pielgrzymkę modlitwą i życzliwością. Późną jesienią ogłosimy kolejną propozycję przystępnego kilkudniowego zagranicznego pielgrzymowania na wrzesień 2019 roku. Pamiętajmy w modlitwie o pielgrzymach z naszej parafii, którzy pielgrzymują w tych
dniach do Torunia.
6. W Bożym Młynie w czwartek po Mszy św. wieczornej spotkanie z ks. Wojciechem Matygą. W poniedziałki o godz. 17.00 kurs komputerowy dla seniorów. Zapraszamy.

