INTENCJE MSZALNE od 15 października do 21 października 2018
7.00

7.30
18.30

Poniedziałek, 15 października
1/ + Jadwiga
2/ ++ Władysława i Antoni
3/ + Stanisław Malota – od Heleny Kowal z rodziną
+ Krystyna Łabno, + Helena Szydłowska
++ Jadwiga i Kazimierz

Wtorek, 16 października
7.00
++ Emilia i Józef Marcinkiewicz
7.30
+ Andrzej Marynowski
18.30 Nowenna MBM: 1/++Tadeusz, Józef Bałko, +Ludwik Moksa; 2/++Barbara Baran,
Janina Obuch-Woszczatyńska
7.00
7.30
18.30
7.00
wych
7.30
18.30
7.00

7.30
18.30

Środa, 17 października
+ Jadwiga Kozik
++ Elżbieta i Tadeusz Ryncarz
+ Jan Koper – od rodz. Ptaków
Czwartek, 18 października
1/ O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Łukasza – int. od Róż Różańco2/ + Stanisłąw Malota – int. od chrześnicy Barbary z rodziną
O łaskę nawrócenia dla syna
+ Zygfryd Motyka w 7 rocz. śm.
Piątek, 19 października
1/ + Krystyna Obstoj – int. od rodz. Nowackich
2/ ++ za zmarłych rodziców Franciszka i Magdalenę i ++ rodzeństwo
3/ + Zbigniew Goss w 2 rocz. śm.
O zdrowie dla Edwarda
+ Bogumił w 6 rocz. śm.

11.00
18.30

Sobota, 20 października – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA KANTEGO
1/ + Jan Strojny
2/++ Helena, Aleksander
1//+ Stanisław Malota
2/++ Andrzej, Franciszka, Antoni, Anna, Mieczysław, Barbara
W intencji Chorych (sakrament namaszczenia chorych)
Za parafian

7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

29. Niedziela Zwykła, 21 października
+ Urszula
++ Lucjan Klamra w 2 rocz. śm. i ++ zmarli z rodziny
O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Łukasza Wielochy z okazji imienin
++ Jan Dybisz w 15 rocz. śm., ++Janina i Zenon Koźmińscy
Za parafian
+ Andrzej Zobcawski w 21 rocz. śm.
+ Magdalena Wyżga w 9 rocz. śm.
+ Andrzej Zdeb

7.00
9.00
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 10, 17-30/
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek i upadłszy przed Nim na
kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?»Jezus mu rzekł: «Czemu nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg.
Znasz przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, nie oszukuj,
czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział: «Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem
przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem
wiele posiadłości. Wówczas Jezus spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym,
którzy mają dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego słowami, lecz
Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu
wejść do królestwa Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc
może być zbawiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to niemożliwe, ale nie u Boga;
bo u Boga wszystko jest możliwe». Wtedy Piotr zaczął mówić do Niego: «Oto my opuściliśmy
wszystko i poszliśmy za Tobą». Jezus odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam wam: Nikt nie
opuszcza domu, braci, sióstr, matki, ojca, dzieci lub pól z powodu Mnie i z powodu Ewangelii,
żeby nie otrzymał stokroć więcej teraz, w tym czasie, domów, braci, sióstr, matek, dzieci i pól,
wśród prześladowań, a życia wiecznego w czasie przyszłym»
REFLEKSJA
Izraelici uważali, że wszystko, czego Bóg od nich wymaga, to przestrzeganie prawa. Wnętrze ich
serc nie było dość istotne. Liczyło się tylko respektowanie prawa i ich zdaniem tylko to pozwoliłoby im
oddziedziczyć miejsce w królestwie Bożym. Jezus w dzisiejszej Ewangelii wyjaśnia, że mechaniczne przestrzeganie prawa nie wystarczy, aby osiągnąć zbawienie. Potrzeba czegoś więcej, ofiarności, zdolności
dostrzeżenia drugiego człowieka w potrzebie i ufności w Boże obietnice. Tego zabrakło bogatemu człowiekowi, który przyszedł z pytaniem do Chrystusa. Komentarz Piotra jest poniekąd ukrytym pytaniem: Oto my
opuściliśmy wszystko i poszliśmy za Tobą. Chciałoby się dodać: I co dostaniemy w zamian? Jezus przez swoją
Śmierć na krzyżu, pragnie pokazać Piotrowi i każdemu z nas, że On również porzucił wszystko, aby być z
nami.

ŚWIĘTY JAN KANTY – ŚWIĘTY PROFESOR!
20 października Kościół w Polsce obchodzi wspomnienie liturgiczne św. Jana z Kęt –
patrona profesorów, studentów i młodzieży oraz szkół katolickich. Jest także patronem Caritas.
Urodził się w 1390 r. Jego prawdziwe nazwisko brzmiało Jan Wacięga z Malca pod Kętami.
Przyglądając się życiu tego świętego, zadziwia nas jego wielkie ukochanie nauki. Studia na Wydziale Nauk Wyzwolonych Akademii Krakowskiej rozpoczął stosunkowo późno,
mając około 23 lata. Po ukończeniu nauki osiągnął tytuł magistra artium. Przez osiem lat był
kierownikiem szkoły klasztornej u bożogrobców w Miechowie. Kiedy zwolniło się miejsce w
jednym z kolegiów uniwersyteckich, wrócił do Krakowa i objął wykłady na Wydziale Sztuk
Wyzwolonych i zaczął studiować teologię. Miał wówczas 39 lat.
Dziwny to był student, wkraczający w 40. rok życia, równocześnie profesor, trzykrotny dziekan Wydziału Sztuk Wyzwolonych, prepozyt kolegium Większego, kantor kapituły
kolegiaty św. Floriana w Krakowie i proboszcz w Olkuszu. Nic dziwnego, że zajęcia te wydłużyły jego studia do 13 lat, podczas gdy normalnie studium teologii trwało od 7 do 10 lat.
Święty Jan jako kapłan i teolog ze wszystkich sił swoich starał się przekazać Ludowi
Bożemu takie nauczanie, które nie naruszałoby doktryny wiary. Trzymał się z dala od sporów
doktrynalnych, chociaż żył w atmosferze koncyliaryzmu. Pracował z nieprawdopodobną wytrwałością. Rękopisy, które wyszły spod jego ręki, liczą łącznie ponad 18 tysięcy stron. Owocem jego wytrwałej pracy jako skryptora jest zachowanych 28 kodeksów. W przepisywanych
dziełach widać wszechstronność zainteresowań naukowych św. Jana, a w uwagach marginalnych ogromny szacunek dla nauki Kościoła.
Stare kroniki podają, że św. Jan Kanty w jadalni uczniów zaprowadził taki zwyczaj:
jeśli w czasie obiadu zjawił się żebrak u drzwi jadalni, służący musiał powiadomić przełożonego słowami: „Przyszedł ubogi”. Ten odpowiadał natychmiast: „Chrystus przyszedł” i zaraz
starał się o to, aby ubogiego nakarmić. W ten sposób przypominał Święty swoim wychowankom słowa Chrystusa Pana: „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40).
Św. Jan Kanty czynił dobro i przez to wyzwalał dobro u innych. Pewnego dnia – jak
uczą stare zapiski kronikarskie – św. Jan Kanty otrzymał od ogrodnika duży kosz pięknych,
czerwonych jabłek. Co z nimi zrobić? – zastanawiał się ten miłosierny kapłan. Przecież sam ich
nie zjem. W Krakowie jest dużo biedniejszych ode mnie. Przez jakiegoś studenta przesłał te
jabłka biednemu szewcowi, który miał kilkoro dzieci. Szewc dał każdemu z dzieci po jabłuszku, a resztę oddał choremu krawcowi. Krawiec przesłał w prezencie jabłka sąsiadce staruszce.
Ta pomyślała sobie: Ja już jestem stara, wystarczy mi więc kawałek chleba i garnuszek mleka.
Prześlę te jabłka profesorowi Janowi z Kęt. On opiekuje się chorymi, pomaga innym, uczy
młodzież, więc potrzebuje więcej siły do pracy. I kosz z jabłkami powrócił do św. Jana. Fala
dobra powraca.
Wzorem takiego nauczyciela, który ze swego życia potrafił stworzyć znakomitą syntezę wiedzy i świętości, pozostaje dla nas św. Jan Kanty. Był on człowiekiem wielkiej modlitwy,
co podkreślił papież Klemens XIII w bulli kanonizacyjnej: „Codziennie po ukończeniu swoich
zajęć udawał się z Akademii prosto do kościoła, gdzie długo się modlił i adorował Chrystusa
utajonego w Najświętszym Sakramencie”.
Szczególnie aktualna jest ta postać w październiku, kiedy to obchodzimy Dzień Nauczyciela i rozpoczyna się rok pracy nauczycieli akademickich. Warto, by choć czasami wszyscy nauczyciele, bez względu na typ szkoły, w której pracują, przypominali sobie tę postać,
która jest ich patronem. A skoro tak, to by w chwilach trudnych pracy pedagogicznej i naukowej przyzywali jego pomocy i wstawiennictwa.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 28. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś w Kościele w Polsce 18. Dzień Papieski pod hasłem Promieniowanie Ojcostwa. Zbieramy ofiarę do puszek na wsparcie Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. W naszej
parafii czwarty dzień nowenny przed uroczystością św. Jana Kantego naszego patrona. Po
każdej Mszy św. możliwość uczczenia relikwii naszego Patrona. W poniedziałek do wspólnej
wieczornej modlitwy zapraszamy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, we wtorek Boże Nutki
i wszystkie dzieci, w środę róże różańcowe, w czwartek Odnowę w Duchu świętym i w piątek
Krąg biblijny i Honorową Straż NSPJ.
Wszystkim nauczycielom w dniu Ich Święta dziękujemy za dbałość o wychowanie
młodego pokolenia i modlimy się o wymagające i troskliwe spojrzenie na młodych, które pozwoli im najwłaściwiej wzrastać.
2. W najbliższą sobotę uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Kantego, głównego
patrona Archidiecezji Krakowskiej i Miasta Krakowa. W naszym kościele Msze św. o 7.00, o
9.00, o 11.00 dla chorych z obrzędem namaszczenia. Po tej Mszy św. zapraszamy chorych i
towarzyszące im osoby na poczęstunek do Bożego Młyna. O 18.30 suma odpustowa, którą
odprawi i kazanie wygłosi o. prof. Jarosław Kupczak, dominikanin.
Okazja do spowiedzi św. przed odpustem w piątek od godziny 17.00. Spowiedź dla
chorych przed Mszą św. dla nich w sobotę od godziny 10.40. W dzień odpustu różaniec o
17.45 bez udzielania komunii św. Kancelaria parafialna w dzień odpustu nie urzęduje.
3. We wtorek comiesięczna nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia ze Mszą św. o
18.30 i nabożeństwem bezpośrednio po Mszy św. W czwartek o 7.00 wyruszamy z parkingu
przy kościele na pielgrzymkę do Centrum Nie Lękajcie się na Białych Morzach w Krakowie w
ramach przygotowania duchowego do 40. rocznicy wyboru Jana Pawła II. Możliwość zapisów
do środy włącznie. W piątek ostatni dzień nowenny przed rocznicą 100-lecia niepodległości
naszej Ojczyzny. W ramach nowenny modlitwa różańcowa i Msza św. za Ojczyznę z kazaniem o godz. 18.30.
4. Różaniec w październiku w niedziele o 18.00 w dni powszednie o 17.45. W poniedziałek wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, we wtorek św. Jadwigi Śląskiej, 40. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. W środę wspomnimy św.
Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w czwartek święto św. Łukasza Ewangelisty, dzień imienin naszego seniora wikariuszy. Msze św. w intencji ks. Łukasza ofiarowane od
Parafian w czwartek o 7.00 i w najbliższą niedzielę o 10.30. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy kolejny tydzień misyjny.
5. W środę, 17 października o godz. 16.00 w dolnym kościele odprawimy Mszę św.
dla uczniów klas I SP przed ślubowaniem. Zapraszamy na Mszę św. uczniów z rodzicami. Z
uczestnikami Seminarium Odnowy Wiary dziękujemy księżom za posługę spowiedzi w trakcie
ćwiczeń rekolekcyjnych. W najbliższy czwartek piąty z dziesięciu wieczór rekolekcyjny seminarium, który rozpoczniemy od wspólnej modlitwy różańcowej.
6. Przy skarbonie można sobie zabrać najnowszy numer czasopisma Chrystus i Ty
traktujący o aktualnych tematach stulecia niepodległości Ojczyzny i czterdziestolecia wyboru
Jana Pawła II.

