INTENCJE MSZALNE od 11 lutego do 17 lutego 2019
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Poniedziałek, 11 luty – WSPOMNIENIE NMP Z LOURDES
7.00
1) O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla chorych wiadomych Panu Bogu; 2)
+Anna Kaczor – int. od Dyrekcji i Grona pedagogicznego ZSMechanicznych w Krakowie; 3)
O szczęśliwy przebieg operacji dla Małgorzaty
7.30
O opiekę MB z Lourdes z okazji urodzin dla Małgorzaty
18.30 W intencji Chorych

Wtorek, 12 luty
7.00
+Stanisław Kraj w 6 rocz. śm.
7.30
Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o dalszą opiekę MB przez wstawiennictwo
św. Jana Pawła II i śś. Kosmy i Damiana dla Anny Marii
18.30 +Kazimiera (ona) Buchnar, +Bogdan Kułakowski

Środa, 13 luty
7.00
7.30
18.30

++Maria i Kazimierz Kędzierscy z Rodzicami
+Jerzy Kulczycki w 9 rocz. śm.
+Maria Łapińska w 3 rocz. śm. i ++zmarli z Rodziny

Czwartek, 14 luty – WSPOMNIENIE ŚŚ. CYRYLA, MNICHA, I METODEGO, BISKUPA, PATRONÓW EUROPY
7.00
7.30
18.30

1) ++Wiktoria, Teresa; 2) +Jacek Szczeciński – int. od Ewy i Katarzyny Sowa
O zdrowie i bł. Boże oraz opiekę MB Miłosierdzia dla Ludwika Stefana
++Janina i Anicent

Piątek, 15 luty
7.00
1) ++Maria, Franciszek, Mieczysław, Julia, Antoni, Justyna; 2) +Jacek Szczeciński –
int. od rodz. Bielasów z Bochni; 3) +Bogdan Żymanowski – int. od kolegi Józefa z żoną
7.30
+Jacek Wierzbicki
18.30 ++Marian, Franciszek, Agnieszka, Władysław

Sobota, 16 luty
7.00
1) + Jacek Szczeciński – int. od Alicji Sowa z synem; 2) +Józef Orawiec w 5 rocz. śm.
7.30
1) +Jerzy Urbański w 38 rocz. śm. oraz +Janusz Urbański w 2 rocz. śm.; 2)
++Andrzej, Kazimierz, Zofia
18.30 Intencje w czasie nowenny do MB Miłosierdzia: 1. ++Maria i Witold; 2. +Adrian; 3.
O zdrowie i bł. Boże córki Iwony i jej rdziny, jej brata Marcina i mamy Marii; 4. O zdrowie dla
Jerzego; 5. ++Tadeusz, Wanda, Ewa

VI. NIEDZIELA ZWYKŁA, 17 luty
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

++Weronika, Elżbieta, Bogusława i Stanisław
+Jan Koper
O bł. Boże i opiekę MB dla Małgosi
+Walenty w 26 rocz. śm. i +Julia Dyda
Za Parafian
++Katarzyna, Wawrzyniec, Antoni i Magdalena
Intencja zarezerwowana
O bł. Boże i opiekę MB dla Marii Baca

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 5, 1-11/
Pewnego razu – gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On
stał nad jeziorem Genezaret – zobaczył dwie łodzie stojące przy brzegu; rybacy zaś
wyszli z nich i płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona,
poprosił go, żeby nieco odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy.
Gdy przestał mówić, rzekł do Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na
połów!» A Szymon odpowiedział: «Mistrzu, całą noc pracowaliśmy i nic nie ułowiliśmy. Lecz na Twoje słowo zarzucę sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. Skinęli więc na współtowarzyszy w drugiej
łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli; i napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.
Widząc to, Szymon Piotr przypadł Jezusowi do kolan i rzekł: «Wyjdź ode
mnie, Panie, bo jestem człowiekiem grzesznym». I jego bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; jak również Jakuba i Jana,
synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona.
A Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I wciągnąwszy łodzie na ląd, zostawili wszystko i poszli za Nim.
REFLEKSJA
Chrystus wzywa Szymona Piotra do całkowitego zdania się na Jego
słowo. Piotr okazuje posłuszeństwo Panu wbrew ludzkiemu rozsądkowi i
otrzymuje nagrodę, która przerasta jego najśmielsze wyobrażenia.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO – KOŚCIÓŁ Z CIERPIĄCYMI
11 lutego, w liturgiczne wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, przypada
Światowy Dzień Chorego. Gdy jedna z rozgłośni radiowych przeprowadziła sondę uliczną na pytanie: gdybyś złapał złotą rybkę i miał do spełnienia trzy życzenia, czego byś sobie zażyczył?, prawie
wszyscy na pierwszym miejscu wymieniali zdrowie. Składając sobie życzenia z różnych okazji, też
zawsze życzymy zdrowia. Szlachetne zdrowie, nikt się nie dowie, jako smakujesz, aż się zepsujesz –
pisał we fraszce Na zdrowie Jan Kochanowski.
W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: Choroba i cierpienie zawsze należały do
najpoważniejszych problemów, poddających próbie życie ludzkie. Człowiek doświadcza w chorobie
swojej niemocy, ograniczeń i skończoności (KKK 1500). Choroba to nie tylko ból fizyczny, którego
najczęściej się boimy; to przede wszystkim cierpienie związane z doświadczeniem własnej słabości,
bezradności i uzależnienia od drugiego człowieka. Nie chcemy być dla nikogo ciężarem. To wszystko może być dla człowieka powodem buntu, w którym staje on przed murem powracającego wciąż
pytania „Dlaczego?!? Dlaczego ja?!?”.
Jak czytamy w Katechizmie, choroba może prowadzić do niepokoju, do zamknięcia się w
sobie, czasem nawet do rozpaczy i buntu przeciw Bogu, ale może także być drogą do większej dojrzałości, może pomóc lepiej rozeznać w swoim życiu to, co nieistotne, aby zwrócić się ku temu, co
istotne. Bardzo często choroba pobudza do szukania Boga i powrotu do Niego (KKK 1501). Francuski pisarz Paul Claudel napisał: Bóg nie przyszedł na ziemię, aby cierpienie znieść, czy wyjaśniać,
lecz by je napełnić swoją obecnością.
Jezus nie tłumaczył cierpienia. On je wziął na siebie – nie tylko cierpienie fizyczne, ale
także ból samotności, opuszczenia, szyderstwa. Wróćmy jeszcze na chwilę do Katechizmu: Wzruszony tylu cierpieniami, Chrystus nie tylko pozwala dotykać się chorym, lecz także bierze na siebie
ich nędzę: «On wziął na siebie nasze słabości i nosił nasze choroby» (Mt 8, 17). Nie uleczył wszystkich chorych. Jego uzdrowienia były znakami przyjścia Królestwa Bożego, zapowiadały uzdrowienie
bardziej radykalne: zwycięstwo nad grzechem i śmiercią przez Jego Paschę. Na krzyżu Chrystus
wziął na siebie cały ciężar zła (por. Iz 53, 4-6) i zgładził «grzech świata» (J 1, 29), którego skutkiem
jest właśnie choroba. Przez swoją mękę i śmierć na krzyżu Chrystus nadał cierpieniu nowe znaczenie; teraz może ono upodabniać nas do Niego i jednoczyć nas z Jego zbawczą męką (KKK 1505).
Chrześcijaństwo to nie szukanie cierpienia. Jednak dla dotkniętego chorobą może stać się
ona okazją do umocnienia wiary. Zamknięty w swoim cierpieniu, niezrozumieniu i głuchocie kompozytor Ludwig van Beethoven napisał: krzyże w życiu pełnią podobną rolę, jak krzyżyki w muzyce
– podwyższają.
Odkrywanie sensu cierpienia nie oznacza wcale, że możemy człowieka dotkniętego chorobą zostawiać samego z jego cierpieniem. Wręcz przeciwnie – potrzebna jest ogromna „wyobraźnia
miłosierdzia”, by uczyć się w delikatny i dyskretny, a zarazem skuteczny sposób być przy człowieku cierpiącym. Wzorem jest dla nas sam Chrystus. "Jego współczucie dla wszystkich cierpiących
posuwa się tak daleko, że Jezus utożsamia się z nimi: «Byłem chory, a odwiedziliście Mnie» (Mt 25,
36). Jego szczególna miłość do ludzi dotkniętych słabością nie przestaje w ciągu wieków pobudzać
chrześcijan do specjalnej troski o tych, którzy cierpią na ciele i duszy. Znajduje się ona u podstaw
podejmowania niestrudzonych wysiłków, by ulżyć im w cierpieniu – czytamy w Katechizmie (KKK
1503); i dalej: «Uzdrawiajcie chorych!» (Mt 10, 8). Kościół otrzymał to zadanie od Pana i stara się
je wypełniać zarówno przez opiekę, jaką otacza chorych, jak i przez modlitwę wstawienniczą, przez
którą łączy się z nimi (KKK 1509).

Niech Światowy Dzień Chorego będzie dla nas nie tylko okazją do modlitwy za chorych,
ale przede wszystkim niech pobudzi naszą wyobraźnię miłosierdzia, byśmy potrafili skutecznie
przyjść im z pomocą.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Jutro wspomnienie Matki Bożej z Lourdes, odpust w parafii ks. Misjonarzy z sumą o 18.30 i 27.
Światowy Dzień Chorego. U nas w kościele dolnym o godzinie 18.30 odprawimy Mszę św. dla
chorych z obrzędem sakramentu namaszczenia. Po Mszy św. błogosławieństwo chorych Najświętszym Sakramentem. Prosimy o pomoc sąsiedzką w umożliwieniu chorym dotarcia do świątyni na
Mszę św.
W czwartek święto świętych Cyryla, mnicha i Metodego, biskupa, patronów Europy. W
sobotę comiesięczna nowenna ku czci MB Miłosierdzia. ze Mszą św. o godzinie 18.30 w intencjach
nowennowych i z nabożeństwem do Matki Bożej.
3. W miniony poniedziałek, 4 lutego br. ks. dr Grzegorz Babiarz, wikariusz naszej parafii
został wybrany na prezesa zarządu Stowarzyszenia Wiosna, które kojarzy nam sie przede wszystkim
z przeprowadzaną rokrocznie akcją Szlachetnej Paczki. Gratulujemy ks. Grzegorzowi i prosimy o
modlitwę za Niego i za Stowarzyszenie inspirujące nas do udzielania mądrej pomocy potrzebującym.
4. W najbliższy piątek, 15 lutego zapraszamy wszystkich chętnych do modlitwy i na spotkanie z młodymi pielgrzymami ŚDM Panama 2019. O 18.30 odprawimy Mszę św. dziękczynną za
darczyńców tej pielgrzymki, którzy przez minione 2 lata wspierali modlitwą i ofiarami pieniężnymi
przygotowania do wyjazdu, jak również za pomyślną i bezpieczną podróż pielgrzymów. Pomodlimy
się również o równie owocne przygotowanie do ŚDM 2022 w Portugalii. Po Mszy św. młodzi zaprezentują film opowiadający o przeżyciach w Panamie i złożą serię świadectw zilustrowanych
wykonanymi przez nich zdjęciami. Po spotkaniu zapraszamy na poczęstunek. Wszystko w dolnym
kościele.
Spotkanie z młodymi pielgrzymami zastępuje przygotowywane rokrocznie spotkania
opłatkowe grup parafialnych, zatem członkowie i liderzy tych grup niech czują się szczególnie
zaproszeni.
5. Na listę wrześniowej, dziesięciodniowej pielgrzymki autokarowej do Pereł Bałkańskich
zapisało się do tej pory 35 pielgrzymów. Jeszcze kilka zgłoszeń i mogłaby mieć charakter parafialny. Koszt pielgrzymki łącznie z kwotą, którą winniśmy zabrać do autokaru na wstępy wynosi 2500
PLN. Pozostał tydzień do zamknięcia listy. Więcej szczegółów, zwłaszcza program publikujemy na
stronie internetowej parafii. Zapraszamy.
Z kolei parafia św. Antoniego organizuje również wrześniową, pielgrzymkę samolotowoautokarową do Ziemi Świętej. Szczegóły w zakrystii po każdej Mszy św. lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.
6. W najbliższą niedzielę przy wejściu do kościoła spotkamy studentów medycyny zrzeszonych w stowarzyszeniu: Leczymy z misją. Stowarzyszenie niesie pomoc rozwojową dla szpitali w
Kenii poprzez wysyłanie sprzętu medycznego i prowadzenie szkoleń dla miejscowego personelu.
Więcej szczegółów na stronie internetowej parafii.
7. Żegnamy śp. Jana Olszewskiego, adwokata, publicystę posła na sejm, premiera Rzeczpospolitej Polskiej. W Jego intencji, jak również za wszystkich zmarłych, którzy zabiegali o wolność i suwerenność naszej Ojczyzny: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

