INTENCJE MSZALNE od 23 września do 29 września 2019
Poniedziałek, 23 września – WSPOMNIENIE ŚW. PIO Z PIETRELCINY, PREZBITERA
7.00
1) + Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska); 2) + Zofia Dębska – int. od 2. Róży Różańcowej
7.30
O świętość życia w rodzinie
18.30 + Marek Radosz – int. od Zofii Ryba
Wtorek, 24 września – KRAKÓW (U SS. PREZENTEK): WSPOMNIENIE NMP
OD WYKUPU NIEWOLNIKÓW
7.00
+ Adam Widomski – int. od Sylwii i Mirosława Garlej z rodziną
7.30
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
18.30 1) + Roman Zbieg w 9. rocz. śm.; ++ Stanisław i Marianna Zbieg; ++ Bolesław i Zofia
Rusek; 2) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Wandy i Janusza Rokitów w 50. rocz.
wspólnego życia oraz całej rodziny
Środa,
7.00
7.30
18.30

25 września
+ Andrzej Kulma w 5. rocz. śm.
+ Elżbieta Przyłędzka
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)

Czwartek, 26 września – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW KOSMY I DAMIANA ORAZ WAWRZYŃCA RUIZ I TOWARZYSZY
7.00
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
7.30
+ Urszula Kuś – int. od Heleny z Ołpin
18.30 + Michał
Piątek, 27 września – WSPOMNIENIE ŚW. WINCENETEGO À PAULO, PREZBITERA
7.00
1) + Teresa Kwiecińska – int. od Joanny i Dawida Wojciechowskich; 2) + Józef Franczak
– int. od Parafian
7.30
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
18.30 + Urszula Kuś – int. od Małgorzaty i Rafała z rodziną z Ołpin
SOBOTA, 28 WRZEŚNIA – WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA
7.00
1) + Stanisław Tomczyk w 3. rocz. śm.; 2) ++ Kazimiera Zawratka w 4. rocz. śm. i Lucjan
mąż
7.30
+ Urszula Kuś – int. od chrześniaka Tomasza i rodziny Kijowskich z Dąbrowy Górniczej
18.30 + Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
XXVI. NIEDZIELA ZWYKŁA, 29 września - ŚWIĘTO ŚŚ. ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA I RAFAŁA
7.30
+ Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska)
9.00
++ Julia i Adam
10.30 + Józef Kaziród w 3. rocz. śm.
12.00 + Stanisław Zamojski
13.15 Dziękczynna za 29. lat małżeństwa Małgorzaty i Tadeusza z prośbą o bł. Boże oraz dalsze
łaski
17.00 + Stanisław Kraj
18.30 ++ Michał i Michalina
20.00 Za Parafian

22 września 2019 nr 38 (258), rok V

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA XXV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 16, 10-13/
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Kto w drobnej rzeczy jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto
w drobnej rzeczy jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc
w zarządzie niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, prawdziwe dobro
kto wam powierzy? Jeśli w zarządzie cudzym dobrem nie okazaliście się wierni,
kto wam da wasze?
Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie
nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i mamonie»”.
REFLEKSJA
Serce człowieka ze swojej natury jest niepodzielne w miłości. Kocha
całą swoją siłą i nie może służyć dwom panom − Bogu i mamonie. Każde bogactwo, materialne i niematerialne, jakie człowiek otrzymuje do dyspozycji od
Stwórcy, powinno być zarządzane roztropnie, w służbie miłości Boga i bliźniego. Niekiedy człowiek działa dokładnie wbrew swojemu powołaniu, tzn. używa Boga do pomnożenia majątku. Wówczas Stwórca musi odebrać mu stanowisko rządcy, żeby ocalić go od zatracenia. Pan Jezus w przytoczonym opowiadaniu nie chwali nieuczciwości rządcy, ale dowartościowuje jego powrót na
drogi roztropności.

ŚWIĘCI KOSMA I DAMIAN – WZÓR DO
NAŚLADOWANIA
Prawdziwi bliźniacy, monozygotyczni, absolutnie do
siebie podobni – co potwierdza najczęściej ikonografia. Są
najbardziej znanymi medykami pierwszych wieków chrześcijaństwa. Co prawda, pierwszym lekarzem wśród uczniów
Jezusa był św. Łukasz, to jednak w Kościele powszechnym
najbardziej znaczącymi patronami farmaceutów okazali się bracia bliźniacy.
Liturgiczne wspomnienie świętych Kosmy i Damiana przypada na dzień 26
września zachęca. Wiemy, że z powołania byli lekarzami, ale także wczesnochrześcijańskimi męczennikami, którzy oddali swoje życie w obronie wiary i godności chrześcijańskiej w czasie prześladowań za cesarza rzymskiego Dioklecjana ok. 287 roku.
Urodzeni w Cylicji, na terenie dzisiejszej Turcji. Tam też zostali aresztowani, poddani
okropnym torturom, a w końcu skazani na śmierć przez ścięcie głowy. Ich młodsi
bracia Leontius i Euprepius są świadkami ich męczeństwa. Potwierdzają oni, że bracia
bliźniacy zmuszani byli torturami do wyrzeczenia się wiary, a jednak pozostali do
końca wierni Ewangelii Chrystusa. Ich męczeństwo było także wynikiem ich wierności zasadom życia chrześcijańskiego i praktyki lekarskiej, opartej na chrześcijańskiej
moralności.
Kim byli Kosma i Damian? Weszli do historii medycyny jako ci, którzy nie
brali pieniędzy za leczenie. Dlatego nazywano ich po grecku Anargyroi – bez pieniędzy. Twierdzili bowiem, że ich zdolności lekarskie są darem Boga, a co człowiek
otrzymuje za darmo, dawać powinien również za darmo – nawiązując do polecenia
Jezusa z Ewangelii św. Mateusza (10, 8): Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie.
Gdzie spełniali posługę? Leczyli w Aegea (dziś Ayas), a następnie w rzymskiej prowincji Syrii. Ówczesna medycyna, bazując na ponadczasowych zasadach
przysięgi Hipokratesa, otwierała się także na inspiracje chrześcijańskie. Tradycja
przypisuje im także cuda, wśród których najważniejszy był przeszczep (czarnej nogi)
od zmarłego Etiopczyka do białego pacjenta. Przedstawienia ikonograficzne pokazują
ich z naczyniami w ręku, zawierającymi lekarstwa dla chorych. Czasami przedstawiani są z narzędziami do podawania lekarstwa, dlatego pozostają także patronami aptekarzy i farmaceutów.
Kościół w Rzymie dedykował im Bazylikę Pokoju (Basilica Pacis) na forum
Wespazjana i wymienia ich w kanonie Mszy świętej. W bazylice tej znajdujemy najstarszą, pochodzącą z VI wieku mozaikę obu świętych. W Polsce natomiast najstarszy
obraz braci bliźniaków pochodzi z XVII wieku i znajduje się w Sanoku. Przedstawia
ich z emblematami lekarskimi, w gotowości służenia zdrowiu i zbawieniu człowieka.
Fakt, że chrześcijańscy medycy Kosma i Damian ponieśli okrutną śmierć męczeńską, mimo że nieśli pomoc wierzącym jak i poganom. Oni będąc chrześcijańskimi
lekarzami udowodnili, że można kierować się szczególną kompetencją, wypływającą z
wiary, profesjonalizmem na poziomie wiedzy i praktyki.
Idąc za przykładem świętych, pracownik medyczny będzie dążył do bezgranicznej służby choremu. Służba dla życia prowadzi nawet do ofiary z życia, co stano-

wi dowód najwyższego humanizmu medycyny. Wynika stąd wniosek, że w każdych
warunkach należy chronić życie jako najwyższą wartość doczesną – niezależnie od
tego, czy konkretny człowiek wiąże z nim nadzieje życia wiecznego, czy też nie wiąże
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. W poniedziałek wspomnienie św. Ojca Pio z Pietrelciny, w piątek wspomnienie św. Wincentego a Paulo i 931 r. przeniesienia relikwii św. Stanisława BM ze
Skałki na Wawel. U księży misjonarzy odpust w piątek z sumą o godzinie 18.30. W
sobotę wspomnienie św. Wacława, męczennika.
2. Pielgrzymi Do sanktuariów maryjnych na Bałkanach dziękują Bogu i
wspierającym modlitwą bliźnim za zakończoną, owocną, bezpieczną pielgrzymkę.
Msze św. dziękczynne w tej intencji zostaną odprawione 19 i 26 stycznia 2020 roku o
godzinie 9.00.
Po zakończeniu pielgrzymki powracamy w dni powszednie poza wtorkiem do
spowiadania podczas Mszy św. wieczornej. We wtorki spowiedź od godziny 18.00 do
18.30.
3. W najbliższą sobotę 10. Diecezjalna Pielgrzymka Żywego Różańca do Bazyliki Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wyjazd z parkingu przy kościele o godzinie 8.50, powrót ok. godz. 14.30. Koszt nie przekroczy 10 PLN. Istnieje możliwość
zapisania również w zakrystii.
4. W najbliższą niedzielę zapraszamy na Mszę św. o godzinie 10.30 dzeci
przygotowujące się do pierwszej spowiedzi i komunii św. oraz ich rodziców. Podczas
Mszy św. pobłogosławimy różańce dzieci.
5. Jutro w Auli Jana Pawła II w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach o 17.00 i o 19.00 dwa specjalne seanse najnowszego biograficznego
filmu Tajemnice Ojca Pio z możliwością rozmowy z hiszpańskim reżyserem tego
dzieła. Zapraszamy.
6. W Bożym Młynie dziś po Mszy św. o 10.30 przedstawienie Baśniowej Kapeli dla dzieci pt. Pierwsze koty za płoty. W poniedziałek o 19.00 wykład p. Anny
Kucharskiej-Zygmmunt o emocjach, w środę o 19.00 rozpoczęcie kolejnego cyklu
warsztatów dr Jerzego Kołodzieja pt. Przełamywanie barier. W piątek wykład dr Anny Wajdy, biblistki nt. Biblijne namioty, domy, pałace.
7. Wczoraj w naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński Alicja i Grzegorz Reczkowie. Niech Chrystus, Oblubieniec Kościoła będzie obecny w Ich
rodzinnym życiu i w życiu każdego domowego Kościoła.

