INTENCJE MSZALNE 7 – 13 IX 2015
Poniedziałek 7 IX
7.00 1) + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska /
2) + Jerzy Jamiński
7.30 ++ Stefan, Zofia i zmarli z rodziny
18.30 + Władysław Kasprzycki
Wtorek 8 IX
7.00 + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska /
7.30 ++ Jan i Maria Dudzik
18.30 ++ Maria, Tadeusz, Jan, Zofia, Kazimierz, Edward, Wojciech i zm. z rodziny
Środa
7.00
7.30
18.30

9 IX
+ Henryka Golba / Msza święta gregoriańska /
O mądrość, rzetelność w pracy, zdrowie, Łaski Ducha Św. i opiekę M. B dla Grażyny
+ Marian Paczyński

Czwartek 10 IX
7.00 + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska /
7.30 + Aleksander
18.30 + Władysław Kasprzycki
Piątek 11 IX
7.00 1) + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska /
2) ++ Józefa, Agata
7.30 + Longina Dziedzic w 11 r. śmierci
18.30 Dziękczynna w 11 r. ślubu Małgorzaty i Adama. W 10 r. ur. Adama i 8 r. ur.
Agnieszki i Moniki. O Boże Błogosławieństwo
Sobota 12 IX
7.00 1) + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska /
2) Dziękczynna w 39 r. ślubu Anny i Edwarda z prośbą o Boże Błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej
7.30 + Maria Ślezyngier
18.30 1) + Józef w 4 r. śmierci
2) Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Marii i Jozefa w 50 r. ślubu
Niedziela 13 IX
7.00 + Władysław dziedzic
9.00 + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska /
10.30 + Maria Olech
12.00 + Zofia Wójcik, zm. z rodzin: Sztelak i Wójcik
13.15 ++ Jan w 35 r. śmierci, Ludwika Bielec z okazji imienin, Stanisław i Apolonia Mikoś
17.00 + Eugenia
18.30 ++ Alicja, Andrzej Pasternak
20.00 + Władysław Kasprzycki / od rodz. Rosów
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mk 7, 31-37/
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając
posiadłości Dekapolu. Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego
rękę. On wziął go na bok osobno, włożył palec w jego uszy i śliną dotknął mu języka,
a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: Effatha, to znaczy: otwórz się. Zaraz
otworzyły się jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. Jezus
przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to
rozgłaszali. I pełni zdumienia mówili: Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch
przywraca i niemym mowę.

REFLEKSJA
Pewien lekarz-psycholog powiedział, że najtrudniejszy moment terapii, to ten, kiedy trzeba
pacjenta skłonić do otwarcia się, odblokować go. Żeby najpierw zaczął mówić, a potem
słuchając, podjął współpracę w leczeniu. Pan Jezus wzywając chorego słowami: otwórz się,
nakazuje aby odzyskał słuch i głos. Do mnie też kieruje to wezwanie – abym mógł Go
słuchać i mówić Mu o sobie.

Narodzenie Najświętszej Maryi Panny.
Pismo Święte nic nam nie mówi o narodzeniu Maryi. Tradycja wspomina o Jej rodzicach:
Annie i Joachimie, którzy w podeszłym wieku doczekali się potomstwa. Nie znamy też
miejsca urodzenia Maryi, ani daty przyjścia na świat. Według wszelkich dostępnych
informacji i obliczeń, Maryja przyszła na świat pomiędzy 20 a 16 rokiem przed narodzeniem
Chrystusa. Największy wpływ na Tradycję Kościoła, wywarła Protoewangelia Jakuba.
Zredagowana ok. 150 roku, jest dość bliska ewangelii św. Jana. Stamtąd dowiadujemy się, że
Maryja jako kilkuletnie dziecię została ofiarowana w Świątyni, gdzie zamieszkała. Śladem
tego opisu jest obchodzone w Kościele 21 listopada wspomnienie Ofiarowania Najświętszej
Maryi Panny.

Pierwsze wzmianki o liturgicznym obchodzie narodzin Maryi pochodzą z VI wieku.
Najpierw święto powstało w Syrii, gdy po Soborze Efezie kult maryjny stał się bardzo
powszechny i popularny. Wprowadził to święto papież Sergiusz I w 688 roku.
W Polsce święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny ma także nazwę Matki Bożej
Siewnej. Od dawna był zwyczaj, że dopiero po tym święcie i uprzątnięciu pól, zaczynano
orkę i siew. Rolnicy chcieli, aby rzucone w ziemię ziarna, najpierw pobłogosławiła/uświęciła
Boża Rodzicielka. Do ziarna siewnego, mieszano ziarno wyłuskane z kłosów, które były
wraz z kwiatami i ziołami poświęcone w Uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej. Na
Podhalu święto 8 września nazywano Zitosiewną, gdyż wtedy sieje się tam żyto.
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1. W bieżącym tygodniu we wtorek święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
W środę wspomnienie bł. Anieli Salawy.
W sobotę wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi.
W najbliższą niedzielę rozpoczynamy Tydzień Wychowania.

We Włoszech i niektórych krajach łacińskich istnieje kult Maryi-Dziecięcia. Istnieją
Sanktuaria / głownie Włochy /, gdzie są czczone jako cudowne figurki i obrazy MaryiNiemowlęcia w kołysce. Do nich należy choćby Madonna Bambina w Katedrze w
Mediolanie – w najwspanialszej świątyni wzniesionej pod wezwaniem Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny.

2. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę o godz. 20.15 w bibliotece na plebani.

Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przypomina nam, że Maryja była zwykłym
człowiekiem. Choć zachowana od zepsucia grzechu, przez całe życie posiadała wolną wolę,
nie była do niczego zdeterminowana. Tak jak każdy z nas miała swoich rodziców, rosła,
bawiła się, pomagała w domu, miała swoich znajomych i krewnych. Dopiero Jej zaufanie,
posłuszeństwo i pełna zawierzenia odpowiedź na Boży głos sprawiły, że: będą Ją chwalić
wszystkie pokolenia.

4. W najbliższy wtorek po wieczornej Mszy świętej spotkanie chóru Światowych Dni
Młodzieży. Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy.

3. W najbliższy wtorek dyrygent choru parafialnego Amicus, p. Danuta Degórska- Czubek
Zaprasza wszystkich członków choru na pierwszą po wakacjach próbę. Zapraszamy również
wszystkich chętnych do śpiewu w chórze. Próba we wtorek o godz. 18.30

5. Wspólnota oazowa zaprasza młodzież od 1 klasy Gimnazjum i starszych na spotkanie
inaugurujące nowy rok formacyjny w najbliższy piątek o godz. 17.30 do Sali nr 3
6. Chętnych do podjęcia posługi ministranckiej zapraszamy na spotkanie we wtorek
o godz. 17.00 w salce nr 6.

Święto Najświętszego Imienia Maryi.
Zgodnie z wymogami Prawa Mojżeszowego, 15 dni po narodzeniu dziewczynki
/w przypadku chłopca było to 8 dni/, odbywał się obrzęd nadania dziecku imienia. Joachim
i Anna wybrali dla swojego dziecka imię Maryja /Miriam/. Jego brzmienie i znaczenie
zmieniało się w rożnych czasach. Po raz pierwszy na kartach Pisma Świętego, spotykamy to
imię w Starym testamencie – nosiła je siostra Mojżesza. W czasach Jezusa to imię było
bardzo popularne. Wymawiano je różnie: Miriam, Mariam, Maria, Mariamme itp. Imię to
posiada również kilkadziesiąt znaczeń. Najczęściej znane to: ,Pani i Gwiazda Morza.
Obchód ku czci Imienia Maryi powstał na początku XVI wieku w Hiszpanii. Początkowo
obchodzono je 15 września. Po zwycięstwie króla Jana III Sobieskiego nad Turkami, pod
Wiedniem, papież Innocenty XI, w 1683 roku, wprowadził to święto do kalendarza Kościoła
pod datą 12 września.
Te dwa wrześniowe święta maryjne przybliżają nam Maryję, Jej przyjście na świat, Jej Imię.
Dla nas niech będą okazją do większej miłości do Tej, która się stała Matką Jezusa i naszą.
/Ks.B/

7. Po wakacjach warto również zapoznać się z terminami dyżurów poradni Pomoc
Bliźniemu. Szczegóły na plakacie. Dziękujemy wolontariuszom, którzy podejmują
bezinteresowną posługę w naszej poradni.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. + Zdzisława Borowieckiego
i śp. + Jerzego Jamińskiego
…wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

