INTENCJE MSZALNE od 26 sierpnia do 1 września 2019
Poniedziałek, 26 sierpnia, Uroczystość NMP Częstochowskiej
7.00 1. + Stanisława Najder
2. + Leszek Zabdyr od rodziny Putyrów
18. 30 dziękczynna za łaskę 30 lat małżeństwa Ewy i Wojciecha

7.00
18.30

Wtorek, 27 sierpnia
1. + Kazimierz w 7. r. śmierci
2. + Leszek Zabdyr od żony Zbyszka z rodziną
+ Marek Radosz od koleżanek siostry ze szpitala św. Ludwika

18.30

Środa, 28 sierpnia
1. + Maria Wach w 38. r. śmierci
2. + Leszek Zabdyr od Macieja z rodziną
+ Marek Radosz od koleżanek siostry ze szpitala św. Ludwika

7.00
18.30

Czwartek, 29 sierpnia
1. + Maria Misiak w 26. r. śmierci; 2. + Leszek Zabdyr od rodziny Lechowskich
++ Adam Szczepina w 18. r. śmierci i jego rodzice: Magdalena i Franciszek

7.00

7.00
18.30

7.00
18.30
7.30
9.00
10.30
12.00

13.15
17.00
18.30
20.00

Piątek, 30 sierpnia
1. + Jerzy w 22. r. śmierci i Jarosław Filipowscy
2. + Leszek Zabdyr od kolegi Mariana i Janiny z Suchej
++ Stefania i Karol
Sobota, 31 sierpnia
1. w intencji Panu Bogu wiadomej
2. + Leszek Zabdyr od Anny i Jana Waleśko z rodziną
+ Roman Gawron
22. Niedziela Zwykła, 1 września
dziękczynna z prośbą o Bł. Boże i zdrowie dla członkiń I róży kobiet i ich rodzin
oraz o życie wieczne dla zmarłych członkiń
+ Józefa Chojnacka - Msza św. gregoriańska
o Bł. Boże i zdrowie dla Jarosława, Moniki, Magdaleny, Aleksandry i Hanny
1. + Stefania, Ludwik i zmarli z rodziny
2. o bł. Boże w posłudze duszpasterskiej dla ks. Grzegorza z okazji Imienin od
duszpasterzy
Za Parafian
+ Bronisław Bieda
+ Marian Katra
dziękczynna z prośbą o Bł. Boże i zdrowie dla Mirosławy
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA 21. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /łk 13,22-30/
Tak nauczając, szedł przez miasta i wsie i odbywał swą podróż do Jerozolimy. Raz ktoś
Go zapytał: «Panie, czy tylko nieliczni będą zbawieni?» On rzekł do nich: «Usiłujcie wejść
przez ciasne drzwi; gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, a nie będą mogli. Skoro
Pan domu wstanie i drzwi zamknie, wówczas stojąc na dworze, zaczniecie kołatać do drzwi i
wołać: "Panie, otwórz nam!"; lecz On wam odpowie: "Nie wiem, skąd jesteście".
Wtedy zaczniecie mówić: "Przecież jadaliśmy i piliśmy z Tobą, i na ulicach naszych
nauczałeś". Lecz On rzecze: "Powiadam wam, nie wiem, skąd jesteście. Odstąpcie ode Mnie
wszyscy dopuszczający się niesprawiedliwości!" Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów, gdy
ujrzycie Abrahama, Izaaka i Jakuba, i wszystkich proroków w królestwie Bożym, a siebie
samych precz wyrzuconych. Przyjdą ze wschodu i zachodu, z północy i południa i siądą za
stołem w królestwie Bożym.
Tak oto są ostatni, którzy będą pierwszymi, i są pierwsi, którzy będą ostatnimi».
REFLEKSJA
Znamy to ciasne przejście. Z jednej strony ocieraliśmy się o filar
małoduszności, stawaliśmy się podatni na zło. Z drugiej uwierał monolit przemocy.
Byliśmy gotowi zdeptać zło, ale w rzeczywistości, kiedy się zawzięliśmy, sami
przyczynialiśmy się do intensyfikacji owego zła.
Co jest pomiędzy? Pomiędzy jest ciasna szczelina, w którą powinniśmy trafić i
nią przejść. Za dużo przez nią chcielibyśmy przenieść. Chcemy zachować prawo
relatywizowania postaw, złagodzenia wymagań, przyjmowania daleko idących
ułatwień, zawierania rozsądnych kompromisów. Nie chodzi o to, że nie chcą nas przez
nią przepuścić. Brama, choć ciasna, stale jest otwarta. Chodzi o to, że my nie chcemy
pozostawić tego, co zbyteczne, żeby się przez nią przecisnąć.
Brama niebieska jest bardziej pobłażliwa dla brzuszka, który odstaje, czy dla
zrolowanych wałeczków naszego ciała. Jest natomiast bezlitosna dla przepastnej
rozpiętości, która tworzy się pomiędzy tym, co głosimy i tym, co, słabi, czynimy.
Czy ktoś już przez tą bramę przeszedł?
Tak, Chrystus. W ubóstwie. Prześladowany. Ten, który raczej niepokoił, niż
uspokajał.

KRÓTKA TATRZAŃSKA MEDYTACJA
Zanim zdemontujemy krzyż na Giewoncie i zasypiemy najwęższe zaciski w
Wielkiej Mroźnej pomedytujmy przez chwilę. Górale i wczasowicze w Zakopanem trwają
w żałobie po śmierci turystów-ofiar czwartkowej (22.08 br.) burzy w Tatrach, zwłaszcza na
szczycie Giewontu. Solidaryzujemy się z nimi. Do odwołania zamknięto ubezpieczone
wejście pod najpopularniejszy bodaj tatrzański krzyż. Ufamy, że przed świętem
Podwyższenia Krzyża (14 września) uda się przeglądnąć i ubezpieczyć szlak na nowo, by
mogła się odbyć doroczna pielgrzymka z parafii pw. Świętego. Krzyża w Zakopanem na
szczyt. Gaśnie poruszenie przy wejściu do Jaskini Wielkiej Mroźnej, wywołane próbą
ratowania dwóch wrocławskich grotołazów, którzy utknęli w niej w rejonie Przemkowych
Partii. Niestety, próbą bez powodzenia.
Nie przerywając medytacji wejdźmy na chwilę na spacerowy szlak w Kirach
wzdłuż Doliny Kościeliskiej lub do Doliny Strążyskiej by wzbudzić requiem dla ofiar, by
ukoić wzmagający się ostatnio strach, ból i smutek na myśl o Tatrach. Rolę przewodnika
przejmuje Stanisław Witkiewicz (ojciec) pisarz, twórca i propagator stylu zakopiańskiego.
Proponuje nam, by spojrzeć na Kościeliską jak na nawę gotyckiej katedry, której podłogą
jest ruchomy kryształ potoku. W głębi Strążyskiej dostrzegł ołtarz, czyli świecącą w słońcu
stromą turnię Giewontu.
Tak, jesteśmy w świątyni. Skała objawia prostotę, pierwotną harmonię, wręcz
dziewiczość. Panuje świątynna cisza. Współgra z nią szum płynącego opodal potoku. I
gorzkawy, kadzidlany zapach łopianu.
Teraz rolę przewodnika przejmuje dogmatyk, alpinista ks. Roman Rogowski.
Zwraca naszą uwagę na ofiarność, której góry zawsze uczą, zawsze wymagają. Ofiarność
mającą w górach różne oblicza. Na przykład dzielenie się zwycięstwem z lipca 1956 r. Dwa
zespoły wchodzą niemal równocześnie na dziewiczy szczyt, siedmiotysięczną piramidę
skalną Muztagh Tower. Anglicy pod wodzą J. Hartoga i Francuzi, którym przewodzi G.
Magnone. Jedni i drudzy zdobywają go. Francuzi pięć dni później (odpowiednio 6 i 11
lipca ) dlatego ofiarnie respektują prawo Anglików do zwycięstwa.
Kiedy indziej ofiarność wymaga wierności przyjacielowi nawet wtedy, kiedy już
się jest tylko bryłą lodową. Taką deklarację, wcześniej złożoną słownie potwierdził ofiarą
życia Wawrzyniec Żuławski śpiesząc na pomoc przyjacielowi Stanisławowi Grońskiemu.
Ten drugi wpadł najprawdopodobniej do szczeliny lodowej trawersując Mont Blanc, ten
pierwszy zginął pod lawiną, zamieniając się w bryłę lodu podczas poszukiwania
przyjaciela.
Są też bardziej zwyczajne, powszednie sposoby ofiarności w górach z rodzaju
jednej z ostatnich kostek cukru, czy jednego z ostatnich kawałków chleba. Przedwczoraj
poznałem zasady korzystania z kuchni taboru wspinaczkowego w dolinie Rybiego Potoku,
który rokrocznie zakłada Polski Związek Alpinizmu. Tam użytkownicy dzielą potrawy
złożone w lodówce na trzy kategorie: opisane-z imieniem, nazwiskiem, numerem namiotu
właściciela i datą od kiedy je złożono - te należą do właściciela, przeterminowane - są
niezwłocznie wyrzucane, wreszcie nieopisane, nieprzeterminowane - te są traktowane jako
fajans, czyli nadwyżka, którą może poczęstować się każdy, kto ma na nie ochotę.
Wracamy ze spaceru? Dobrze, rzeczywiście, wieczory w górach są już
chłodniejsze ...ale niech pozostanie droga na szczyt. I ta w jaskini. Groźna i fascynująca.
Pozwalająca dotknąć i Boga w pięknie i potędze stworzenia, wymagająca, by naśladować
Go.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 21. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: w poniedziałek
Uroczystość NMP Częstochowskiej. Podczas Mszy św. odnowimy Akt Zawierzenia
Narodu Polskiego Matce Bożej. We wtorek wspomnienie matki, św. Moniki, a w środę
syna, św. Augustyna, biskupa i doktora kościoła. W czwartek wspomnimy
męczeństwo św. Jana Chrzciciela. W najbliższą niedzielę wspomnienie bł. Bronisławy,
średniowiecznej ksieni klasztoru Norbertanek na Salwatorze. To również 80. rocznica
wybuchu Drugiej Wojny Światowej, czyli okazja do modlitwy o pokój.
2. Od najbliższej niedzieli przywracamy odprawianie Mszy św. w niedziele i
uroczystości o 13.15 i o 17.00. Z myślą o chorych i starszych Mszę św. niedzielną o
godzinie 12.00 będziemy jak do tej pory transmitować dzięki życzliwości zajmujących
się transmisją członków Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini.
Transmisja dostępna przez pośrednictwo strony parafialnej, lub kanał Youtube
wspolnoty.
Od poniedziałku, 2 września przywracamy odprawianie w dni powszednie
Mszy św. o godzinie 7.30 oraz przenosimy spowiedź podczas każdej Mszy św. Od
poniedziałku, 2 września wprowadzimy również pełny harmonogram urzędowania w
kancelarii: w poniedziałki od 19.30 do 20.30, w czwartki od 17.00 do 18.00 i w soboty
od 8.30 do 9.30.
3. Wobec zbliżających się Imienin ks. Grzegorza Mszę św. o bł. Boże i zdrowie
w posłudze duszpasterskiej dla Solenizanta, ofiarowaną od duszpasterzy odprawimy
w najbliższą niedzielę o 12.00.
4. Okazja do spowiedzi św. przed rozpoczęciem roku szkolnego i
katechetycznego dla społeczności szkół i przedszkoli w naszej parafii w bieżącym
tygodniu codziennie od godziny 18.00 do 18.30. Msza św. na rozpoczęcie roku pracy
dla tych społeczności w poniedziałek, 2 września o godzinie 10.00.
5. Wraz z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej
zapraszamy na 27. Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej 8 września br.
pod hasłem Oblubieniec jest z wami. W programie pielgrzymki Droga Krzyżowa na
dróżkach o 9.00 i Eucharystia przy ołtarzu polowym o 11.00. Zapisy i szczegóły
pielgrzymowania w zakrystii po Mszy św. lub w kancelarii parafialnej w godzinach
urzędowania.
6. W poniedziałek o 17.00 spotkanie POAK w bibliotece parafialnej. Od
poniedziałku 2 września rozpoczniemy wydawanie posiłków dla bezdomnych i
potrzebujących w Jadłodajni św. Jana Kantego w każdy dzień roboczy od 13.00 do
13.30. Zapraszamy.
7. Dziękujemy pp. Marioli Kubicz i Bożenie Zarębskiej za dekoracje kwiatowe
podczas urlopu parafialnej florystki.
8. W niedzielę, 8 września zbierzemy składkę na potrzeby inwestycyjne w
parafii. Bardzo dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie wszystkich celów
duszpasterskich, również w czasie wakacji.
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Wiesława Koprowskiego i śp.
Leszka Zabdyra. W Ich intencji, jak również za ofiary burzy w Tatrach i utknięcia w
Jaskini Wielkiej Mroźnej Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

