INTENCJE MSZALNE 9 - 15 XI 2015

8 listopada 45/2015/56

Poniedziałek 9 XI
7.00 ++ Za zmarłe członkinie VII Róży. Janina, Józefa, Maria
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 + Augustyn Dudek

WSPÓLNOTA

Wtorek 10 XI
7.00 ++ Tadeusz Michalski w 31 r. śmierci i żona Wiktoria
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 + Augustyn Dudek

BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

Środa 11 XI
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo
dla Marcina i Izabelli
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 1) W intencji Ojczyzny
2) ++ Flora i Witold Gantkowscy i rodzice
Czwartek 12 XI
7.00 ++ Maria Znawski i zmarli z rodziny Korfelów
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
10.00 Msza święta za Ojczyznę z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej
18.30 ++ Władysław, Genowefa, Józef

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mk 12,38-44 /
Jezus nauczając mówił do zgromadzonych: Strzeżcie się, uczonych w Piśmie.
Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia na rynku, pierwsze
krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach. Objadają domy wdów i dla pozoru
odprawiają długie modlitwy. Ci tym surowszy dostaną wyrok. Potem usiadł naprzeciw
skarbony i przypatrywał się jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu bogatych
wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa pieniążki, czyli jeden grosz.
Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do nich: zaprawdę powiadam wam: ta uboga
wdowa wrzuciła najwięcej ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem
wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała,
całe swoje utrzymanie.

Piątek 13 XI
7.00 1) + Stanisław Kraj
2) ++ Rita, Gustaw i zmarli z rodziny Bielańskich
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej

REFLEKSJA
Pan Jezus jakoś nie-matematycznie patrzy na ludzi i ich uczynki. Każdy matematyk spyta ze
zdziwieniem: od kiedy to jeden grosz znaczy więcej niż wiele monet? Ale u Pana Jezusa nie
chodzi o matematykę. On mówi o ekonomii zbawienia. A o tym już decyduje wielkość serca
a nie moneta/konto/karta kredytowa. Jakiej wielkości jest moje serce ???

Sobota 14 XI
7.00 1) ++ Stanisław, Jan i Katarzyna
2) + Kazimiera Zawartka / od sąsiadów z klatki schodowej
7.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
18.30 ++ Anicet i Janina Zborowscy
Niedziela 15 XI
7.30 ++ Honorata, Kazimierz, Danuta i zmarli z rodziny Przybyło
9.00 O Boże Błogosławieństwo i opiekę M. Bożej dla Frania z okazji 4 r. urodzin
10.30 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska
12.00 Dziękczynna w 44 r. ślubu Haliny i Kazimierza i o Błogosławieństwo dla rodziny
13.15 + Jerzy Jamiński / od chóru Con Amore
17.00 ++ Czesław Bartuś w 4 r. śmierci i zmarli z rodziny
18.30 ++ Stefania, Jan, Aniela. Krzysztof, Beata, Józef Cierniak
20.00 ++ Jan Suberlak, zmarli z rodziny oraz zmarli z rodziny Stryczek

Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym.
W tym roku przebiega pod hasłem Ocalmy Kościół w Syrii. Syria jest krajem, gdzie po raz
pierwszy wyznawców Chrystusa nazwano chrześcijanami. Dziś natomiast jest jednym z
najbardziej krwawych miejsc na ziemi. Przez lata Syria była jednym z najlepszych miejsc do
życia dla chrześcijan. Jednak wraz z przybyciem ogromnej rzeszy obcych najemników,
radykalnych dżihadystów, sytuacja chrześcijan stawała się coraz gorsza. Obecnie wręcz
tragiczna. Melchicki patriarcha Grzegorz III Lahama podkreśla katastroficzne skutki
prześladowań i emigracji chrześcijan. …niebezpieczeństwo polega na tym, że jeśli
chrześcijanie opuszczą rejon Bliskiego Wschodu, nigdy już tam nie wrócą. W działaniach
bojowników islamskich wyraźnie widać dążenie do ,,oczyszczenia kraju” z wyznawców
innych religii niż Islam.
Według danych Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, obecnie w Syrii ok. 10 mln. ludzi
potrzebuje pomocy humanitarnej/ w tym połowa to dzieci/, 7 mln. zostało wysiedlonych, a
ok. 3 mln. wyemigrowało do krajów sąsiednich. Chrześcijanie są całkowicie uzależnieni od
pomocy z zewnątrz. Pomoc humanitarna dla chrześcijan jest warunkiem trwałości Kościoła
w Syrii.

Niepodległość…
Już przed wybuchem wojny Polacy zdawali sobie sprawę z tego, że światowy konflikt, który
dotknie zaborców, może stanowić niepowtarzalną okazję do odzyskania wolności.
Listopadowe wydarzenia poprzedził sukces jakim było uwzględnienie 8 stycznia 1918 roku
w 14 punktowym programie pokojowym prezydenta USA W.Wilsona punktu (nr 13), który
zakładał niepodległość Polski. W październiku 1918 roku dwaj zaborcy /Niemcy i Austria /
byli już bardzo osłabieni, a Rosja pogrążona w chaosie wojny domowej.
Polacy zaczęli przejmować władzę na okupowanych terenach. Od 19 października działała w
Cieszynie Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego pod przewodnictwem księdza Józefa
Londzina. W Krakowie, 28 października polscy posłowie do parlamentu austriackiego
powołali Polską Komisję Likwidacyjną, z Wincentym Witosem, a w Lublinie 6 listopada
Ignacy Daszyński stanął na czele Tymczasowego Rządu Republiki Polskiej. 10 listopada,
specjalnym pociągiem z Berlina, wrócił do Warszawy, zwolniony z Magdeburga Józef
Piłsudski. Od tej pory historia potoczyła się błyskawicznie. W nocy rozbrojono 30-tysięczny
garnizon niemiecki. Na wieść o powrocie Piłsudskiego do Warszawy, Tymczasowy Rząd
Republiki Polskiej oddał mu się do dyspozycji. 11 listopada Rada Regencyjna powierzyła
komendantowi władzę wojskową i naczelne dowództwo nad Polską Siłą Zbrojną.
Cztery pokolenia Polaków walczyły o wolność. Piąte pokolenie doczekało się jej. Potem
jeszcze były powstania/ Wielkopolska i Śląsk/ plebiscyty/Mazury i Śląsk/ wojna z
/bolszewikami/ i wiele, wiele krwi, ofiar i trudu, aby Polska się odrodziła. Ktoś tak pięknie
powiedział: Ojczyzna, to znaczy tyle co ojcowizna. Ojciec przekazuje synom ziemię, aby
o nią dbali. Otrzymaliśmy wolną i niepodległą ! Spoglądając z szacunkiem i uznaniem na
tych, którzy dla Polski; pracowali, walczyli, oddawali życie – kochajmy, szanujmy i módlmy
się za naszą Ojczyznę.

Bazylika na Lateranie.
Mater et Caput omnium Ecclesiarum Urbis et Orbis
to znaczy – Matka i Głowa wszystkich kościołów Miasta i Świata. Bazylika św. Jana na
Lateranie jest kościołem katedralnym papieża. Odegrała doniosłą rolę w historii
chrześcijaństwa i dlatego Kościół obchodzi specjalny dzień, przypominający moment jej
poświęcenia. Jest jedna z czterech bazylik papieskich w Rzymie. Nazwa tego miejsca
pochodzi od nazwiska starożytnego rzymskiego rodu – Lateranów. W czwartym wieku
cesarz Konstantyn podarował papieżowi Sylwestrowi I pałac Lateranów i kazał wybudować
obok świątynię pod wezwaniem: Chrystusa Zbawiciela, św. Jana Chrzciciela i św. Jana
Ewangelisty. Do roku 1308 to miejsce było siedzibą papieży – rezydowało ich tu 161. Potem
przez prawie 70 lat papieże musieli rezydować w Awinionie, a po tzw. niewoli avinionskiej,
papież Grzegorz IX w 1377 roku przeniósł siedzibę do Watykanu.
Arcybazylika Laterańska / taki tytuł jej przysługuje/ jest tylko nieco mniejsza od Bazyliki
św. Piotra. Jej wnętrze podzielone jest na pięć naw. Fronton bazyliki ozdobiony jest 15
potężnymi figurami /każda o wysokości 7 metrów/. Do bazyliki dobudowane jest
baptysterium /osobna kaplica z basenem chrzcielnicy/, gdzie katechumenom udzielano
chrztu przez zanurzenie. Naprzeciw bazyliki znajduje się osobny budynek-sanktuarium Santa
Scala /święte schody/. Są to kamienne stopnie po których prowadzono Pana Jezusa na
przesłuchanie do Piłata. Obchodząc Święto poświęcenia bazyliki na Lateranie, Kościół chce
wyrazić wdzięczność za wszystkie świątynie, jakie zostały przez jego wiernych i dla jego
wiernych wybudowane. Każdy kościół to Dom Boży, a nie jak w innych religiach dom
modlitwy. /ks.B/

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1. Dziś w Kościele w Polsce obchodzimy Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
w Syrii. Wcześniej zapowiadaną składką do puszek, przed kościołem, po Mszach św. do
godz. 13.15 wspieramy leczenie kardiologiczne Wiktora Kabały. Do skarbony przy wejściu
głównym można wedle uznania złożyć ofiarę dla prześladowanych chrześcijan.
2. W poniedziałek święto rocznicy poświęcenia bazyliki laterańskiej. We wtorek
wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i Doktora Kościoła. W środę św. Marcina z
Tours, biskupa. W ten dzień również Narodowe Święto Niepodległości. W czwartek św.
Jozafata, biskupa i męczennika. W piątek uczcimy św; Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka
i Krystyna, pierwszych męczenników Polski.
3. W Wigilię Święta Niepodległości, we wtorek 10 listopada, zapraszamy na wieczorną Mszę
świętą o godz. 18.30 i koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru Amikus.
Wykonawcy oczekują włączenia się w śpiew pieśni wszystkich obecnych. Przygotujemy
teksty, które ułatwią wspólny śpiew. W środę Msza święta w intencji Ojczyzny o godz. 18.30
w górnym kościele. W czwartek 12 listopada Msza święta za Ojczyznę o godz. 10.00, z
udziałem dzieci i młodzieży ze szkół. Po niej przedstawienie patriotyczne przygotowane
przez uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 153 im. Ks. prof. Józefa Tischnera. Zachęcamy do
wspólnej modlitwy i udekorowania naszych mieszkań flagami narodowymi.
4. Zakończyliśmy odczytywanie wypominków jednorazowych podczas wieczornej
modlitwy. Od dziś czytamy nową edycję wypominków rocznych przed Mszami świętymi
o godz; 7.30, 12.00 i 17.00. W intencji zmarłych, wypominanych w wypominkach,
odprawimy 10 Mszy świętych w każdy pierwszy piątek miesiąca, od stycznia do
października 2016, o godz. 7.00. Bóg zapłać za złożone ofiary przy zgłaszaniu wypominków.
5. W najbliższą niedzielę o godz. 16.00 w dolnym kościele będzie spotkanie O. Stanisławem
Tasiemskim, Dominikaninem., z okazji Roku Życia Konsekrowanego.
W poniedziałek 9 listopada o godz. 15.00,w bibliotece parafialnej spotkanie Zespołu
Charytatywnego.
6. Dyżurujący w poradni Pomoc Bliźniemu, zachęcają do wizyt w poradni, według
ustalonego harmonogramu. Szczegóły na naszej stronie internetowej i w gablocie.
Po dłuższej przerwie wznawia swój dyżur we wtorki od godz. 19.00 do 20.00 lekarz,
pani dr Ewa Hołowiecka. W każdą niedzielę w godz. Od 10.00 do 11.00 dyżur w poradni
pełni wolontariusz Światowych Dni Młodzieży, który udziela informacji o przyjmowaniu
pielgrzymów, bądź włączy wolontariuszy w prace parafialnego komitetu ŚDM.
7. W najbliższą niedzielę składka na tacę przeznaczona jest na organizację Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. + Zdzisława Garusińskiego i śp. Marię Tobiczyk
…wieczne odpoczywanie racz im dać Panie…

