28 sierpnia 2016
INTENCJE MSZALNE 29 VIII - 4 IX 2016
Poniedziałek 29 VIII

7.00 ++ Stanisława i Bronisława
18.30 ++ Adam Szczepina w 15 r. śmierci, Franciszka, Jan Magdalena, Franciszek
Wtorek

30 VIII

7.00 1) + Zofia Górska
2) + Tadeusz Skowroński / od syna Artura z rodziną
18.30 ++ Maria Śnieżyńska i jej rodzice / od Marii i Kazimierza Nowakowskich
z rodziną.
Środa

31 VIII

7.00 1) ++ Roman i Maria Gawron
2) O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Ani w 6 r. urodzin
18.30 + Maria Wach w 35 r. śmierci
Czwartek 1 IX

7.00
7.30
10.00
18.30
Piątek

7.00
9.00
17.00
18.30

+ Franciszek Skurnóg / msza święta gregoriańska
+ Bronisław Chwastek
Rozpoczęcie Roku Szkolnego
+ Bronisław Bieda i zmarli z rodziny
2 IX

++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach
++ Zofia i Tadeusz Górscy
+ Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska
Wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ

Sobota 3 IX

7.00 O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB
dla ks. Grzegorza Kotali
7.30 + Wincenty
18.30 + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska

35/2016/98

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 14,1.7-14 /
Gdy Jezus przyszedł do domu pewnego przywódcy faryzeuszów, aby w szabat spożyć
posiłek, oni Go śledzili. I opowiedział zaproszonym przypowieść, gdy zauważył, jak
sobie wybierali pierwsze miejsca. Tak mówił do nich: Jeśli cię kto zaprosi na ucztę, nie
zajmuj pierwszego miejsca; by czasem ktoś znakomitszy od ciebie nie był zaproszony
przez niego. Wówczas przyjdzie ten, kto was obu zaprosił, i powie ci: Ustąp temu
miejsca; i musiałbyś ze wstydem zająć ostatnie miejsce. Lecz gdy będziesz zaproszony,
idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu,
przesiądź się wyżej i spotka cię zaszczyt wobec wszystkich współbiesiadników. Każdy
bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony.
Do tego zaś, który Go zaprosił, rzekł: Gdy wydajesz obiad albo wieczerzę, nie zapraszaj
swoich przyjaciół ani braci, ani krewnych, ani zamożnych sąsiadów, aby cię i oni
nawzajem nie zaprosili, i miałbyś odpłatę. Lecz kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś
ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie
mają czym tobie się odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu
sprawiedliwych.

REFLEKSJA
Wiele firm zbankrutowało dlatego, że dłużnicy nie zapłacili w terminie rachunków. To
prawo ekonomii. Ale dziś słyszymy ,,nieekonomiczne” pouczenie Pana Jezusa – będziesz
szczęśliwy, gdy odpłatę otrzymasz dopiero przy zmartwychwstaniu. Dlaczego? Ludzką
pracę na ogół da się wycenić w pieniądzach. Ale okazanego dobra i miłości – już raczej nie.
Dlatego warto tę wycenę pozostawić ,,na później” Panu Bogu!!!

Niedziela 4 IX

Grzegorz Wielki – papież i doktor Kościoła.

7.30 + Władysław Gębik / od Rady Nadzorczej i Zarządu
9.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Macieja Bonowicza
z okazji 18 r. urodzin.
10.30 + Stefan
12.00 + prof. Jan Kwieciński w 13 r. śmierci
13.15 Za Parafian
17.00 + Franciszek Skurnóg / msza święta gregoriańska
18.30 + Józef w 5 r. śmierci
20.00 ++ Stanisława i Mieczysław

W tym tygodniu, 3 września obchodzimy wspomnienie liturgiczne tego świętego. Jest to
przykład, jak jeden człowiek może zrobić wiele dla całego Kościoła w wielu dziedzinach
życia. Grzegorz urodził się w 540 r. w Rzymie w rodzinie patrycjuszy. Był starannie
wykształcony. Piastował różne urzędy cywilne, aż doszedł do stanowiska prefekta
(namiestnika) Rzymu, znajdującego się wtedy pod władzą cesarstwa wschodniego. Po
czterech latach mądrych i szczęśliwych rządów (571-575) niespodziewanie opuścił tak
eksponowane stanowisko i wstąpił do benedyktynów - został ubogim mnichem. Dysponując
ogromnym majątkiem, Grzegorz założył jeszcze 6 innych klasztorów.

Papież Benedykt I mianował Grzegorza diakonem Kościoła rzymskiego i przedstawicielem
na dworze cesarza wschodniorzymskiego. Grzegorz udał się do Konstantynopola. Spędził
tam kilka lat i wykazał się dużymi umiejętnościami dyplomatycznymi. Papież Pelagiusz II
wezwał go z powrotem do Rzymu, by pomagał mu bezpośrednio w zarządzaniu Kościołem.
W lutym 590 r. zmarł Pelagiusz II. Na jego miejsce lud, senat i kler rzymski jednogłośnie,
przez aklamację, wybrali Grzegorza. W tym samym roku Rzym nawiedziła zaraza, jedna z
najcięższych w historii tego miasta. Grzegorz zarządził procesję pokutną dla odwrócenia
klęski. Wyznaczył 7 kościołów, w których miały gromadzić się poszczególne stany ludu
rzymskiego. Z tych kościołów wyruszyły procesje do bazyliki Matki Bożej Większej, gdzie
papież-elekt wygłosił przemówienie o modlitwie i pokucie. Podczas procesji Grzegorz
zobaczył nad mauzoleum Hadriana anioła chowającego wyciągnięty, skrwawiony miecz.
Wizję tę zrozumiano jako koniec plagi. Utrwalono ją artystycznie. Do dnia dzisiejszego nad
mauzoleum Hadriana, zwanym także Zamkiem Świętego Anioła, dominuje ogromny posąg
anioła ze wzniesionym mieczem. Zaraz na początku swoich rządów Grzegorz nadał sobie
pokorny tytuł, który równocześnie miał być programem jego pontyfikatu: servus servorum
Dei – czyli: sługa sług Bożych. Codziennie głosił Słowo Boże. Usunął z kurii papieskiej
niegodnych urzędników. Podobnie uczynił z biskupami i proboszczami na parafiach.
Zreformował posługę wobec ubogich. Wielką troską otoczył rzymskie kościoły i diecezje.
Ujednolicił i upowszechnił obrządek rzymski. Wprowadził do liturgii język łaciński.
Bardzo wiele pisał. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką: Dialogi, Reguła
pasterzowania, Sakramentarz, Homilie oraz Listy (852). Grzegorz zmarł 12 marca 604 r.
Jak mało kto, zapracował całym swoim życiem na przydomek – Wielki.

Msza gregoriańska - trzydzieści Mszy świętych odprawianych codziennie przez kolejne dni
w intencji osoby zmarłej za darowanie jej kar w czyśćcu. Praktyka ta zainicjowana przez
papieża Grzegorza I Wielkiego, który polecił odprawianie w takiej formie Mszy za zmarłego
mnicha, który nie odpokutował popełnionych grzechów. Zgodnie z przekazem, trzydziestego
dnia ów zakonnik miał się objawić papieżowi i podziękować za okazane mu miłosierdzie,
dzięki któremu opuścił czyściec. Mszy gregoriańskiej od samego początku towarzyszyło
przekonanie Kościoła o jej szczególnej skuteczności dla zmarłych cierpiących w czyśćcu.
Wobec wielu pytań i wątpliwości, Kongregacja Odpustów Stolicy Apostolskiej określiła że:
zaufanie wiernych do mszy gregoriańskich, jako szczególnie skutecznych dla uwolnienia
zmarłego od kary czyśćca należy uważać za rozumne i zgodne z wiarą.

Chorał Gregoriański - ok. 600 roku papież Grzegorz Wielki założył w Rzymie zespół
śpiewaków, nazwany później Schola cantorum. Ułożył także Sakramentarz, zwany w
historii gregoriańskim, który nadał najtrwalszą w historii Kościoła formę liturgiczną.
Reforma śpiewu (przypisywana Grzegorzowi Wielkiemu), polegała głównie na
uporządkowaniu melodyki chorału starorzymskiego, oddzieleniu śpiewów sylabicznych od
neumatycznych (prostych od ozdobnych) oraz wprowadzeniu jasnej, przejrzystej i
symetrycznej formy muzycznej. Reforma ta miała na celu również zjednoczenie liturgiczne
Kościoła Zachodniego pod przewodnictwem Rzymu. Ale to już dużo późniejsze czasy.
Najprawdopodobniej wtedy śpiew ten został legendarnie powiązany z osobą papieża
Grzegorza Wielkiego, na którego autorytet, niekwestionowany w chrześcijańskiej Europie,
powołano się przy propagowaniu repertuaru, którego patronem go mianowano. Stąd nazwa
Chorał gregoriański. /ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 22 NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. W poniedziałek wspomnienie męczeństwa św. Jana Chrzciciela, w czwartek wspomnienie
bł. Bronisławy, w sobotę wspomnimy św. Grzegorza Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
2. Rozpoczynamy nowy rok szkolny i katechetyczny. Zapraszamy społeczność Szkoły
Podstawowej nr 153, Zespołu Szkół Ogólnokształcących oraz przedszkoli nr 137 i 38 na
Mszę św. w czwartek, 1 września o godz. 10.00 Rozpoczęcie roku szkolnego w szkole
podstawowej o godz. 8.45, a dla klas I o godz. 12.00. Okazja do spowiedzi dla uczniów
naszych szkół w środę od godz. 17.30 w kościele dolnym. Nauczycielom, rodzicom i samym
uczniom życzymy wytrwałości i zapału w pracy.
3. Od pierwszej niedzieli września powracamy do zwyczajnego porządku odprawiania Mszy
św. w niedziele (powracają Msze o godz. 1315 i 17.00) i w tygodniu (dodajemy Mszę o
godz. 7.30) oraz do zwyczajnego urzędowania kancelarii parafialnej (kancelaria czynna
również w soboty od 8.30 do 9.30). Spowiedź w niedziele i dni powszednie podczas każdej
Mszy świętej.
4. W pierwszy czwartek września do godz. 20.00 Godzina Święta.
W pierwszy piątek września spowiadamy od 6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.00, a po południu od
16.00 do 19.00. Msze święte w ten dzień o godz. 7.00, 9.00 oraz w kościele górnym o17.00 i
18.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej wieczornej do godz. 21.00.
W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 7.30 Msza święta i nabożeństwo do Niepokalanego
Serca N. M. Panny.
Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę od godz. 9.30. O godz. 17.45 w ten
dzień Akcja Katolicka odmówi część różańca.
5. XXIV Pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej pod hasłem Małżeństwo
fundamentem rodziny - odbędzie się wyjątkowo w najbliższą niedzielę 4 września. Wyjazd z
parkingu przy kościele o godz. 7.00, koszt pielgrzymki 10 PLN, zapisy do piątku w zakrystii
i w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Ze względu na udział Róż
Różańcowych w pielgrzymce, zmianka tajemnic różańcowych wyjątkowo w drugą niedzielę
miesiąca – 11 września.
6. Gratulujemy nowo pobłogosławionemu animatorowi Ruchu Światło-Życie z naszej
parafii. Dziękujemy też wszystkim młodym z Ruchu, którzy reprezentowali naszą parafię
podczas pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej.
7. Do skarbony Na Kuchnię św. Jana Kantego - prosimy aktualnie o ofiary na przybory
szkolne dla potrzebujących uczniów naszych szkół, jak zawsze na początku roku szkolnego.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Tadeusza Skowrońskiego
… Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

