INTENCJE MSZALNE 31 VIII – 6 IX 2015
Poniedziałek – 31 VIII
7.00 + Stanisława i Mieczysław
7.30 + Antoni w 11 r.śm.
18.30 + Maria Wach w 34 r.śm.
Wtorek – 1 IX
7.00 + Jan i Władysław w 16 r.śm.
7.30 + Henryka Golba (Msza św. gregoriańska)
10.00 Msza św. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego
18.30 + Wacław, Władysława, Czesław Pryl i zmarli z rodziny
Środa – 2 IX
7.00 + Roman i Maria
7.30 + Henryka Golba (Msza św. gregoriańska)
18.30 Intencja Radio Maryja
Czwartek – 3 IX
7.00 O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Grzegorza
Kotali w dniu imienin
7.30 + Henryka Golba (Msza św. gregoriańska)
18.30 + Zbigniew Stachura, zmarli rodzice i bracia Andrzej i Jerzy
Piątek – 4 IX
7.00 + Maria Sułkowska w 4 r.śm.
9.00 + Henryka Golba (Msza św. gregoriańska)
17.00 + Tadeusz Fenc w 2 r.śm.
18.30 Wynagradzająca NSPJ
Sobota – 5 IX
7.00 1) + Henryka Golba (Msza św. gregoriańska)
2) + Karol i Stefania
7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – int. od Róż Różańcowych
18.30 + Roman w 9 r.śm.
Niedziela – 6 IX
7.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla żyjących członków Żywego
Różańca i o wieczne zbawienie dla zmarłych – int od III Róży Różańcowej
9.00 + Henryka Golba (Msza św. gregoriańska
10.30 + Stefania, Ludwik i zmarli z rodziny
12.00 + Jan Szwajca, Alfons Kaczmarczyk
13.15 Za parafian
17.00 + Stefan
18.30 O Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Lecha w 3 r. ślubu i dla całej rodziny
20.00 + Wanda Apostoł w 20 r.śm., Władysław Apostoł w 13 r.śm.
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 7,1-8.14-15.21-23/
Zebrali się u Jezusa faryzeusze i kilku uczonych w Piśmie, którzy przybyli
z Jerozolimy. I zauważyli, że niektórzy z Jego uczniów brali posiłek nieczystymi, to znaczy nie
umytymi rękami. Faryzeusze bowiem i w ogóle Żydzi, trzymając się tradycji starszych, nie
jedzą, jeśli sobie rąk nie obmyją, rozluźniając pięść. I gdy wrócą z rynku, nie jedzą, dopóki
się nie obmyją. Jest jeszcze wiele innych zwyczajów, które przejęli i których przestrzegają,
jak obmywanie kubków, dzbanków, naczyń miedzianych.
Zapytali Go więc faryzeusze i uczeni w Piśmie: „Dlaczego twoi uczniowie nie
postępują według tradycji starszych, lecz jedzą nieczystymi rękami?”
Odpowiedział im: „Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach, jak jest
napisane: «Ten lud czci mnie wargami, lecz sercem swym daleko jest ode mnie. Ale czci na
próżno, ucząc zasad podanych przez ludzi». Uchyliliście przykazanie Boże, a trzymacie się
ludzkiej tradycji”.
Potem przywołał znowu tłum do siebie i rzekł do niego: „Słuchajcie mnie wszyscy
i zrozumiejcie. Nic nie wchodzi z zewnątrz w człowieka, co mogłoby uczynić go nieczystym;
lecz co wychodzi z człowieka, to czyni człowieka nieczystym. Z wnętrza bowiem, z serca
ludzkiego pochodzą złe myśli, nierząd, kradzieże, zabójstwa, cudzołóstwa, chciwość,
przewrotność, podstęp, wyuzdanie, zazdrość, obelgi, pycha, głupota. Wszystko to zło
z wnętrza pochodzi i czyni człowieka nieczystym”.

REFLEKSJA
Słusznie prorok Izajasz powiedział o was, obłudnikach. Jezus rozmawia twardo
z faryzeuszami. Nazywa ich wprost hipokrytami. Tym co wzbudza Boży gniew w postawie
faryzeuszy jest ich powierzchowność i zakłamanie. Koncentrowali się na przestrzeganiu
tradycji a z boku zostawiali prawo Boże, będąc w konsekwencji daleko od Boga. Warto
zastanowić się, czy i my nie postępujemy podobnie jak faryzeusze?

MATKA UBOGICH
Matka Teresa - właściwie Agnes Gonxha Bojaxhiu - urodziła się 26 sierpnia 1910 r.
w Skopje (dzisiejsza Macedonia) w rodzinie albańskiej. Została ochrzczona następnego dnia
i ten dzień obchodziła później jako swoje urodziny.
W 1919 r. jej ojciec, kupiec, wyjechał w interesach. Wrócił z podróży w bardzo
ciężkim stanie zdrowia i mimo natychmiastowej pomocy zmarł. Matka pozostała bez
środków do życia. Choć nie było im łatwo, przyjmowała w swoich murach ubogich
i szukających pomocy. Regularnie na posiłki przychodziła do nich pewna starsza kobieta.

Matka mówiła wtedy do dzieci: "Przyjmujcie ją serdecznie, z miłością. Nie bierzcie do ust
nawet kęsa, jeśli wcześniej nie podzielicie się z innymi". Ponadto matka odwiedzała raz
w tygodniu staruszkę opuszczoną przez rodzinę, zanosiła jej jedzenie, sprzątała dom, prała,
karmiła. Powtarzała dzieciom: "Gdy czynicie coś dobrego, róbcie to bez hałasu, jakbyście
wrzucały kamyk do morza".
Mając 18 lat Agnes wstąpiła do Sióstr Misjonarek Naszej Pani z Loreto i wyjechała
do Indii. Składając pierwsze śluby zakonne w 1931 r., przyjęła imię Maria Teresa od
Dzieciątka Jezus. Sześć lat później złożyła śluby wieczyste. Przez dwadzieścia lat
w kolegium sióstr w Entally, na wschód od Kalkuty, uczyła historii i geografii dziewczęta
z dobrych rodzin. W 1946 r. zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć
nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. W 1948 r., po 20 latach
życia zakonnego, postanowiła opuścić mury klasztorne. Chciała pomagać biednym
i umierającym w slumsach Kalkuty. Przez dwa lata oczekiwała na decyzję władz
kościelnych, by móc założyć własne Zgromadzenie Misjonarek Miłości i zamienić habit na
sari - tradycyjny strój hinduski. 7 października 1949 r. nowe zgromadzenie zostało
zatwierdzone przez arcybiskupa Kalkuty Ferdinanda Periera na prawie diecezjalnym. Po
odbyciu nowicjatu 12 sióstr złożyło pierwszą profesję zakonną 12 kwietnia 1953 r.,
a założycielka złożyła profesję wieczystą jako Misjonarka Miłości. 1 lutego 1965 r.
zgromadzenie otrzymało zatwierdzenie przez Stolicę Apostolską. Stopniowo do sióstr
dołączali spontanicznie lekarze, pielęgniarki i ludzie świeccy. Organizowano kolejne punkty
pomocy, by uporać się z chorobami będącymi skutkiem niedożywienia, przeludnienia
i braku higieny. Pochylała się nad zapomnianymi przez społeczeństwo. Pokazywała, że
człowiek niezależnie od sytuacji w jakiej się znajduje, zawsze jest człowiekiem.
W ciągu długiego życia Matka Teresa przemierzała niezmordowanie cały świat,
zakładając placówki swej wspólnoty zakonnej i pomagając na różne sposoby najuboższym
i najbardziej potrzebującym. W 1963 r. założyła męską wspólnotę czynną Braci Misjonarzy
Miłości. Otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę
Nobla w 1979 r. Dzięki temu wiele krajów otworzyło drzwi dla sióstr.
Wielokrotnie gościła w Polsce, odkąd w 1983 r. Misjonarki Miłości podjęły służbę
w naszym kraju. Podczas tych wizyt witana była przez hierarchów Kościoła i tłumy
wiernych. W 1993 r. przyjęła doktorat honoris causa Uniwersytetu Jagiellońskiego.
Obecnie w ponad 560 domach w 130 krajach pracuje prawie 5 tys. sióstr. Gałąź
męska zgromadzenia liczy ok. 500 członków w 20 krajach. Strojem zakonnym sióstr jest
białe sari z niebieskimi paskami na obrzeżach.
Matka Teresa zmarła w wieku 87 lat na zawał serca w domu macierzystym swego
zgromadzenia w Kalkucie 5 września 1997 r. w opinii świętości. Jej pogrzeb decyzją władz
Indii, miał oprawę należną osobom o najwyższej randze w państwie.
Na prośbę wielu osób i organizacji św. Jan Paweł II już w lipcu 1999 r., a więc
zaledwie w 2 lata po jej śmierci, wydał zgodę na rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego,
chociaż przepisy kościelne wymagają minimum 5 lat od śmierci na podjęcie takich działań.
Beatyfikacji Matki Teresy dokonał w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu św.
Jan Paweł II dnia 19 października 2003 r.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
22. NIEDZIELA ZWYKŁA
30 sierpnia 2015
1. W bieżącym tygodniu we wtorek wspomnienie bł. Bronisławy, dziewicy;
w czwartek wspomnimy św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, w sobotę
wspomnienie bł. Matki Teresy z Kalkuty.
2. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszamy społeczność
Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera i Zespołu Szkół
Ogólnokształcących nr 8 im. św. Jana Kantego na Mszę św. we wtorek, 1 września
o godzinie 10.00. Rozpoczęcie roku szkolnego w szkołach o godzinie 8.30, dla klas I SP
o godzinie 12.00. Okazja do spowiedzi dla uczniów naszych szkół jutro od godziny 17.00
w kościele dolnym. Nauczycielom, rodzicom i samym uczniom życzymy wytrwałości i zapału
w pracy w szkole.
3. W pierwszy piątek września spowiadamy od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.00 i od
16.00 do 19.00. Msze św. w tym dniu o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Msze św. i spowiedź
popołudniu w górnym kościele. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św.
wieczornej do godziny 21.00. W pierwszy czwartek września do 20.00 Godzina Święta.
W pierwszą sobotę miesiąca o 7.30 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP.
4. Chorych z Najświętszym Sakramentem odwiedzimy w najbliższą sobotę od
godziny 9.30.
5. W środę Msza św. wieczorna w intencji parafialnego koła Radia Maryja, po niej
spotkanie Koła. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych.
6. Po wakacjach powracamy do zwyczajnego porządku odprawiania Mszy św.
w niedziele i w dni powszednie, oraz do zwyczajnego urzędowania kancelarii parafialnej.
Szczegóły w gablocie parafialnej, przy wejściu do kancelarii i na stronie internetowej parafii.
7. Ciągle można się zapisać w zakrystii lub w kancelarii, w godzinach urzędowania
na pielgrzymkę rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej pod hasłem Miłosierdzie w moim domu,
która odbędzie się w niedzielę, 13 września.
8. Gratulujemy pięciu nowo pobłogosławionym animatorom Ruchu Światło-Życie
z naszej parafii. Dziękujemy też wszystkim młodym z Ruchu, którzy wczoraj reprezentowali
naszą parafię podczas pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej.
Dziękujemy p. Jerzemu Pająkowi za przygotowanie wystawy prac dziecięcych pt.
Witaj szkoło! Zapraszamy do obejrzenia prac.
9. Zgodnie z zapowiedzią Krakowska Spółdzielnia Gastronomiczna zlikwidowała
nierentowny bar Słoneczko. Trwa sprzątanie budynku związane z wyprowadzką. W okresie
przejściowym nie działa również kuchnia św. Jana Kantego dla bezdomnych
i potrzebujących. Planujemy wznowić jej działalność po zakończeniu wyprowadzki.
Poszukujemy chętnych do pełnienia dyżurów przy wydawaniu posiłków w dni powszednie.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z proboszczem parafii.
Do skarbony Na Kuchnię św. Jana Kantego prosimy aktualnie o ofiary na przybory
szkolne dla potrzebujących uczniów naszych szkół, jak zawsze przy rozpoczęciu roku
szkolnego.
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Burdę.
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Mu świeci...

