9 listopada 4/2014

INTENCJE MSZALNE 10 – 16.XI 2014
Poniedziałek 10.XI
7.00

1) + Tadeusz Fenc
2) ++ Zofia Piotrowska, Kazimierz
7.30 ++ Anna i Stanisław
18.30 + Józef Orawiec / msza święta gregoriańska

Wtorek 11.XI

7.00 + Marcin
7.30 ++ Stefania w 61 r. śm. oraz Jan, Aniela, Krzysztof, Jadwiga
18.30 + Józef Orawiec / msza święta gregoriańska

Środa 12.XI
7.00
7.30

+ Józef Orawiec / msza święta gregoriańska
++ Otylia i Julian Łukasik i s. Jan, Maria, Michał Mikuta i s. Piotr
Teresa i Władysław Waśniowscy, Józefa Odrzywołek i jej syn
18.30 ++ Stanisław, Piotr i Jadwiga i zm. z rodziny

Czwartek 13.XI
7.00
7.30
10.00
18.30

+ Stanisław Jarzdżyński
+ Józef Orawiec / msza święta gregoriańska
Msza święta w intencji Ojczyzny
+ Stanisław Kraj

Piątek 14.XI
7.00

1)+ Włodzimierz w 14 r. śmierci
2) + Eustachia Bąk i zm. z rodziny
7.30 ++ Aniela, Stanisław, Jerzy, Stanisław Kierzek
18.30 + Józef Orawiec / msza święta gregoriańska

Sobota 15.XI
7.00

1) + Czesław Barnaś i zm. z rodziny
2) + Władysław w 39 r. śmierci
7.30 + Józef Orawiec / msza święta gregoriańska
17.00 1) Za Parafian – Msza święta odpustowa
2) ++ Stanisław, Katarzyna

Niedziela 16.XI
7.30
9.00
10.30
12.00

13.15
17.00
18.30
20.00

+ Józef Orawiec / msza święta gregoriańska
++ Dawid, Helena, Feliks
O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę M. Bożej Miłosiernej w 3 r. urodzin
O Boże Błogosławieństwo i opiekę M. Bożej Miłosiernej dla Haliny i Kazimierza
w 43 r. ślubu
Za Parafian
+ Józefa Węglarz, Kazimierz Węglarz, Anna i Władysław Duda
Nowenna: O Boże Bł. Dla Piotra w 7 r. urodzin, ++Apolonia, Józef Miłek, syn
i synowe, ++Krystyna i Edward Wenzel, Zbigniew Łacek w 2r. śmierci.
+ Władysława Forkiewicz w 6 r. śmierci

Uwaga: W sobotę 15 listopada, z okazji odpustu i obecności Ks. Kardynała Stanisława
Dziwisza, zmiana godzin mszy św. wieczornej.

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚWIĘTEGO JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEdzIELĘ /J 2, 13-22 /
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał
siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie.
Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni,
także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska!
Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o Dom Twój pochłonie Mnie.
W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas,
skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja
w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: czterdzieści sześć lat
budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

REFLEKsJA
Proroctwo Zachariasza zapowiadało oczyszczenie świątyni z handlarzy, w czasach mesjańskich. Wystąpienie Jezusa jest gestem, którym podkreśla wobec uczonych w Piśmie
i faryzeuszy, swoją mesjańską godność. Oni jednak domagają się od Jezusa jakiegoś dodatkowego znaku - ich serca przez zatwardziałość są zamknięte na Jezusa.
Dziś wielu ludzi powtarza: uwierzyłbym, gdyby On dla mnie dokonał jakiegoś cudu. Ale
pamiętajmy- z cudów Pana Jezusa korzystali ci, którzy mieli mocną wiarę.

D

zisiejsza niedziela ma nazwę: Rocznica Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej. Dla
wielu ludzi najważniejszym kościołem papieskim jest bazylika św. Piotra na Watykanie. Nie jest to prawdą. To inny kościół - bazylika św. Jana na Lateranie jest
kościołem katedralnym papieża. W 313 roku, cesarz Konstantyn kazał wybudować okazałą świątynię pod wezwaniem: św. Jana Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty. Stała się
ona pierwszą katedrą Rzymu, a przylegający obok pałac - siedzibą papieży. Poświęcenia
bazyliki dokonał papież Sylwester I , w dniu 9 listopada 324 roku. Przez prawie 1000 lat
/313-1308 r./ była tu siedziba 161 papieży. W tym miejscu odbyło się też pięć soborów
powszechnych. Bazylika na Lateranie przestała być siedzibą papieży od czasów niewoli awiniońskiej. Po powrocie z Awinionu papież Grzegorz IX przeniósł swoją siedzibę
na Watykan. Ze względu na tak doniosłą rolę w historii chrześcijaństwa, Kościół obchodzi specjalneŚwięto, przypominające jej poświęcenie. Do dziś zachowuje swe wielkie
znaczenie. Każdy nowo wybrany biskup Rzymu, czyli papież, udaje się do niej w uroczystej procesji. Nad wejściem znajduje się napis, który najwymowniej oddaje wagę
i rolę tego miejsca:Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis /Matka i Głowa
wszystkich kościołów Miasta i Świata/. To właśnie ta bazylika jest pierwszą na świecie
zbudowaną / a nie adoptowaną z dawnych świątyń pogańskich /świątynią chrześcijańską. W odróżnieniu od pozostałych trzech bazylik papieskich posiada tytuł arcybazyliki.

Niezapominajka / czyli pamiętajmy o…….
Za kilka dni będziemy obchodzić Święto Odzyskania Niepodległości. W 1795 roku z map
świata wymazano Rzeczypospolitą Obojga Narodów-państwo polskie.
Jego obszary i ludność weszły w skład trzech krajów zaborczych; Rosji, Prus i Austrii.
W XIX wieku wiele razy Polacy próbowali wywalczyć niepodległość; u boku Napoleona
i samodzielnie podczas powstań. Można powiedzieć, że każde pokolenie wylało morze
krwi, aby Polska na nowo ożyła. Bezskutecznie. Dopiero początek XX wieku i wojna
światowa, przyniosła realne szanse na zmianę tej sytuacji. Zaborcy zaczęli walczyć miedzy sobą. Cztery lata wojny doprowadziły do niezwykłej sytuacji; wszyscy trzej zaborcy
ponieśli klęskę. Warto wspomnieć tych, którzy najbardziej przyczynili się do odzyskania
niepodległości.
Najbardziej znany to Józef Piłsudski. Pierwotnie swoje nadzieje wiązał z państwami
sprzymierzonymi /Niemcy i Austro-Węgry/. Zasłynął z trzech spraw: stworzenia legionów polskich, budowy struktur Polskiej Organizacji Wojskowej, a najbardziej z odmowy złożenia przysięgi na wierność cesarzom Austrii i Niemiec /za co został uwięziony
w Magdeburgu/.
Drugi to Roman Dmowski - był przywódcą obozu narodowo-demokratycznego. On swoje nadzieje pokładał w bloku państw Ententy. Bardzo długo wierzył w dobrą wolę Rosji
carskiej, co do odbudowy państwa polskiego. Dzięki niemu tworzono we Francji polskie
oddziały wojskowe, wspierany był autorytetem Ignacego Paderewskiego. To dzięki tym
dwóm wybitnym polakom, prezydent Stanów Zjednoczonych, już w 1917 roku zapowiadał, że po wojnie Polska musi odzyskać niepodległość.
Jesienią 1918 roku klęska Niemiec i Austro -Węgier była już faktem, a Rosja była pogrążona w chaosie wojny domowej. 10 listopada z więzienia został zwolniony komendant
legionów Józef Piłsudski a dzień później w Compiegne /Francja/, podpisano zawieszenie
broni na froncie zachodnim, które praktycznie zakończyło I Wojnę Światową. W tym
dniu, w Polsce wszystkie stronnictwa polityczne zgodnie uznały, ze najwyższą władzę
powinien otrzymać Józef Piłsudski, który został Naczelnikiem Państwa i głównym dowódcą organizującej się armii polskiej. Po 123 latach Polska znów była wolna!
Wspomniałem tu o głównych bohaterach. Ale dzień 11 listopada każe nam z wdzięcznością wspomnieć tysiące młodych ludzi, którzy za wolną Polskę oddali to co najcenniejsze – swoje życie. Wolności nikt nam nie podarował. Była wywalczona i okupiona morzem krwi. Kiedy stajemy nad grobami tych bohaterów, pochylmy głowy z szacunkiem
i wdzięcznością. Kiedyś byłem na cmentarzu ,,Orląt ” we Lwowie. Patrzyłem na groby
żołnierzy. Najmłodsi mieli po 12 lat…… .
Patria to znaczy Ojczyzna. Patriotyzm to znaczy umiłowanie Ojczyzny.
W języku staropolskim Ojczyzna znaczyło tyle co Ojcowizna. Czyli to co ojciec przekazywał synowi, przypominając; pamiętaj, co ty przekażesz swojemu synowi!
W naszym kościele będzie okazja do modlitwy w intencji Ojczyzny 11 listopada, oraz 13
listopada o godz. 10.00 będzie dodatkowa msza święta dla uczniów naszych szkół, a potem wspólne śpiewanie pieśni i piosenek patriotycznych. Zapraszamy!

Ciekawostka!

Pierwszym ,,kawałkiem” niepodległej Polski była…. Rzeczpospolita Zakopiańska. Już 13
października 1918 roku powstała Organizacja Narodowa w Zakopanem, a prezydentem został Stefan Żeromski. Rzeczpospolita Zakopiańska toczyła nawet wojnę o polską
Orawę z Czechami! Gdy zaczęła funkcjonować administracja polska, zakopiańska Rada
Narodowa rozwiązała się i Rzeczpospolita Zakopiańska przestała istnieć 16 listopada,
tegoż roku.

Ogłoszenie parafialne
9 listopada 2014
- 32 niedziela zwykła
1. W tym tygodniu od poniedziałku do soboty zapraszamy na modlitwę przed odpustem
do Matki Bożej Miłosierdzia Bożego. Modlitwa będzie po wieczornej mszy św. przed Najświętszym Sakramentem do godz. 20.00. W czasie tej modlitwy podziękujemy za różne
aspekty życia parafialnego, duchowe i społeczne podziękujemy również Panu Bogu za osoby kapłanów, którzy pracowali w parafii a także za darczyńców, oraz tych, którzy odeszli
do Pana Boga z naszej wspólnoty parafialnej. Nowenna, będzie w dolnym kościele przed
obrazem matki Bożej Ostrobramskiej.
2. W najbliższą sobotę zapraszamy na msze świętą jako wdzięczność Panu Bogu za 30.lecie
istnienia parafii pod przewodnictwem ks. kard. Stanisława Dziwisza. Msza św. rozpocznie
się o godz. 17.00. Zamówiona intencja o godz. 18.30 będzie odprawiona o godz. 17.00 przez
jednego z kapłanów. Zapraszamy do licznego udziału w tej uroczystości.
3. W tym tygodniu we wtorek 11 listopada w 96. Rocznicę Odzyskanie Niepodległości msza
św, z modlitwą o pomyślność dla naszej ojczyzny o godz. 18.30. Zachęcamy do udekorowania balkonów i okien naszych mieszkań flagami narodowymi.
4. W czwartek 13 listopada msza święta patriotyczna o godz. 10.00 z udziałem młodzieży
ze szkół. Po mszy świętej wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.
5. Zapraszamy na nabożeństwa wspominkowe, które w tym tygodniu będą codziennie
o godz. 18.00 z wyjątkiem soboty.
6. W tym tygodniu wspominamy:
w poniedziałek wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła,
we wtorek wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa,
w środę wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika,
w czwartek wspomnienie świętych: Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka, Krystyna pierwszych męczenników Polskich
7. W tym tygodniu pożegnaliśmy zmarłych: Śp. Wandę Górnicką, Śp. Marię Leję, Śp. Stanisława Malca. Dobry Jezu a nasz Panie….

