25 czerwca 2017

INTENCJE MSZALNE 26 VI - 2 VII 2017
Poniedziałek 26 VI
7.00 1)++ Alicja w 20 r. śmierci i Wolfgang
2) Dziękczynna za operację syna i o zdrowie i Boże Błogosławieństwo
dla niego i rodziny
18.30 + Kazimierz Sagan w 14 r. śmierci
Wtorek 27 VI
7.00 + Cecylia Padło w 1 r. śmierci
18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże Błogosławieństwo
i opiekę MB dla Anny i Jarosława w 25 r. ślubu
Środa 28 VI
7.00 O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Piotra
Zioło, z okazji imienin – od parafian
18.30 ++ Zdzisław, Janina, Romana Zabdyr
Czwartek 29 VI
7.00 O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Pawła
Sroki, z okazji imienin – od parafian
18.30 + Piotr Mikuta
Piątek 30 VI
7.00 O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Piotra
Piekarczyka z okazji imienin – od parafian
18.30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Karoliny, zdrowie i Boże Błogosławieństwo
Sobota 1 VII
7.00 Msza Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP – za zniewagi i
i bluźnierstwa / Intencja od Róż Różańcowych
18.30 ++ Rozalia i Piotr Dziura
Niedziela 2 VII
7.30 ++ Paweł Iwulski, Kazimierz - ojciec
9.00 ++ Alicja i Andrzej Pasternak oraz rodzice
10.30 ++ Ryszard Kramer w 5 r. śmierci i zm. z rodziny
12.00 Za Parafian
18.30 + Marian Sowa z okazji imienin
20.00 ++ Zofia Suwała. Marianna Kwarciana
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 10, 26-33 /
Jezus powiedział do swoich apostołów: «Nie bójcie się ludzi! Nie ma bowiem nic skrytego,
co by nie miało być wyjawione, ani nic tajemnego, o czym by się nie miano dowiedzieć. Co
mówię wam w ciemności, powtarzajcie w świetle, a co słyszycie na ucho, rozgłaszajcie na
dachach. Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, lecz duszy zabić nie mogą. Bójcie się
raczej Tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle. Czyż nie sprzedają dwóch wróbli za
asa? A przecież bez woli Ojca waszego żaden z nich nie spadnie na ziemię. U was zaś
policzone są nawet wszystkie włosy na głowie. Dlatego nie bójcie się: jesteście ważniejsi
niż wiele wróbli. Do każdego więc, kto się przyzna do Mnie przed ludźmi, przyznam się i Ja
przed moim Ojcem, który jest w niebie. Lecz kto się Mnie zaprze przed ludźmi, tego zaprę
się i Ja przed moim Ojcem, który jest w niebie».

REFLEKSJA
Człowiek przeżywa różne lęki. W katalogu chorób możemy znaleźć coraz więcej różnych
nazw z końcówką ….fobia. A czy potrafimy poważnie pomyśleć o lęku przed tym, żeby nie
być nieprzygotowanym na spotkanie z Panem Jezusem? To w perspektywie wieczności,
powinien być jedyny lęk człowieka… .

Pan

Jezus gdy nauczał, często używał przykładów z codziennego życia. W dzisiejszej
ewangelii słyszymy między innymi, o materialnej (bardzo małej) wartości wróbli. Pytanie do czego ludziom w tamtych czasach było potrzebne kupowanie/sprzedawanie wróbli?
Odpowiedź bardzo prozaiczna – do dwóch rzeczy: po pierwsze czasami jeszcze służyły jako
zwierzęta ofiarne. Po drugie – wróble śródziemnomorskie (troszkę większe od naszych)
służyły jako pokarm. Natomiast bardzo ciekawa jest biblijna symbolika wróbla. Okazuje się,
że ten mały, pospolity ptaszek, na kartach Biblii zajmuje szczególne miejsce. Jak podaje
Psalm 103, w gałęziach cedrów libańskich gnieździły się wróble. Kasjodor skomentował ten
werset następująco: Wróbel jako niepozorny i niezwykle ostrożny ptaszek oznacza skromność
mnichów, którzy na cedrach Libanu, to jest dziedzictwie możnych chrześcijan, niby w
gałęziach, zakładają sobie klasztory niczym gniazda; wspierani ich siłami chwałę Bożą
niestrudzonym głosem wyśpiewują. Prowadzą niebiańskie życie na ziemi, naśladując
wiernych aniołów, żyją duchowo w ciele i unikają pokus świata.

Wróbla wspomina się też w Księdze Kapłańskiej, w której wyznaczono dwa wróble jako
ofiarę za oczyszczenie z trądu. Według Cyryla z Aleksandrii żywy wróbel symbolizował
żywe i ożywiające Słowo niebieskie, zaś ptak zabity oznaczał drogocenną krew cierpiącej
Świątyni – Chrystusa. Dwa wróble, które miał złożyć w ofierze człowiek oczyszczony z
trądu, symbolizują naturę Boską i ludzką Chrystusa. Jezus zwraca z kolei uwagę na
niepozorność i niewielką wartość wróbli w oczach ludzi, gdy mówi: Czyż nie sprzedają
dwóch wróbli za asa? Według św. Ambrożego dwa wróble stanowią symbol ciała i duszy, a
pięć ( bo o tylu pisze św. Łukasz) - Czyż pięciu wróbli nie sprzedaje się za dwa miedziaki?
oznaczało pięć zmysłów ciała. Podobnie sądził św. Hieronim. Według średniowiecznej
szkoły biblijnej, wróble zamieszkujące gałęzie cedrów - symbolizują kaznodziejów, pisklęta
zaś – tych, którzy dzięki ich nauce zostali zrodzeni. Nieustanne ćwierkanie wróbli wskazuje
na wołanie o pokarm, czyli o słowo Boże. Wróbel symbolizuje także tych chrześcijan, którzy
przemienieni przez życie kontemplacyjne, wznoszą się umysłem aż na sklepienie nieba i tam,
oddzieleni od spraw świata, przebywają w samotności. Maleńki wróbel mógł oznaczać także
skromność mnichów, którzy w klasztorach, jak na cedrach libańskich, założyli mieszkania i
gorliwie wyśpiewują chwałę Pana. Paulin z Noli przyrównał wróbla do samego Chrystusa,
jedynego Syna Bożego, który upadł wprawdzie w ciele, lecz zmartwychwstał.

Zaczyna się sezon urlopowy, zaczynają się wyjazdy. Gdybyśmy tak nagle przenieśli się w
czasy Pana Jezusa i byłaby konieczność podróżowania po rzymskim imperium, to warto
spojrzeć w notowania ówczesnych kantorów. Przy okazji zapoznania się z występującymi
dwadzieścia wieków temu głównymi rodzajami pieniędzy. W nawiasie podany jest
przybliżony przelicznik na złotówki. Dokonał tego jeden z biblistów-ekonomistów,
przyjmując za przelicznik wynagrodzenie dzienne robotnika = 100 PLN. Oczywiście, trzeba
to traktować bardziej w kategorii ciekawostki, niż ekonomii. Dotyczy to oczywiście monet
wymienianych w Biblii, a są wymieniane bardzo różne. Przy okazji, dowiemy się o cenie
wróbli, o których dziś mówi Pan Jezus.
Moneta /Objaśnienie / Wartość PLN
As – assarius, moneta z brązu, równa 4 qudransom (Mt 10, 29 i Łk 12, 6) = 6,25 zł
Derejk – (bita przez króla Dariusza I, stąd nazwa), moneta perska, równowartość greckiego
startera ( Ezd 8, 27, 1 Krn 29,7) = 400 zł
Denar – moneta srebrna, ekwiwalent 16 asów /1/4 tetradrachmy albo 1/100 miny/. Dniówka
niewykwalifikowanego robotnika wynosiła 1 denar ( Mt 18, 28; 20,2; 22,19) = 100 zł
Drachma – moneta grecka, odpowiednik rzymskiego denara (Tb 5, 15; Łk 15, 8-9) = 100 zł
Lepton – najmniejsza jednostka monetarna w Nowym Testamencie, początkowo grecka,
przyjęta przez Rzymian, o wartości 0.5 kwadransa (Mk 12, 42); Łk 12, 59) = 0,78 zł
Mina – odpowiednik wagowy 50 sykli albo 100 drachm ( Łk 19, 11-27) = 10000 zł
Quadrans – 0.25 asa (Mt 5, 26; Mk 12-42) = 1,56 zł
Srebrnik – 4 denary/drachmy = 400 zł.
Stater / Sykiel (szekiel) – odpowiednik 4 drachm (tetradrachmy – Mt 17, 27) Podstawowa
hebrajska jednostka wagowa, jako moneta odpowiada 1 starterowi = 400 zł
Talent – największa jednostka wagi, 3 600 sykli, ( MT 25,14) jako jednostka monetarna
odpowiada 6 000 drachmom lub denarom = 600 000 zł
/ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 12 NIEDZIELA ZWYKŁA
1. Dziś nabożeństwo czerwcowe o 18.00. w dni powszednie po wieczornej
Mszy św. o godzinie 18.30.
W środę wspomnienie św. Ireneusza, biskupa i męczennika. W czwartek
uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła. W piątek zakończenie nabożeństw
czerwcowych z procesją.
2. Dziękujemy Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa za
podjęcie adoracji Najświętszego Sakramentu w miniony piątek, a Odnowie w Duchu
św. za przygotowanie udanego, dostępnego dla członków innych grup parafialnych
spotkania przy grillu na zakończenie pracy formacyjnej w mijającym roku, które
cieszyło się dużym zainteresowaniem.
3. Od poniedziałku, 26 czerwca wprowadzamy wakacyjny porządek
odprawiania Mszy św.: w niedziele wakacyjne nie odprawimy Mszy świętych o
godzinie 13.15 i 17.00. Msze święte w tygodniu o godzinie 7.00 i 18.30 w kościele
dolnym. Okazja do spowiedzi w niedziele w czasie każdej Mszy św. W dni
powszednie pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św. W środę jak zawsze róże
różańcowe prowadzą wspólne odmawianie różańca o godzinie 17.45.
Kancelaria od jutra w okresie wakacyjnym będzie czynna w poniedziałek od
godziny 17.00 do 18.00, w czwartek od godziny 16.00 do 17.30, w sobotę w
wakacje kancelaria parafialna nieczynna. Biblioteka parafialna, Poradnia Pomoc
bliźniemu, Boży Młyn i Jadłodajnia u św. Jana Kantego w okresie wakacyjnym
również nieczynne.
Dzieciom i młodzieży oraz wszystkim, którzy mogą sobie na to pozwolić
życzymy udanych, bezpiecznych wakacji z czasem na modlitwę i udział w
niedzielnej Mszy św.
4. Spotkanie parafialnego Oddziału
Akcji
Katolickiej
jutro,
w
poniedziałek po nabożeństwie czerwcowym w bibliotece na plebanii. Spotkanie
wolontariuszy Poradni Pomoc Bliźniemu na podsumowanie kolejnego roku pracy w
najbliższy piątek o 20.00 na plebanii. Zmiana tajemnic różańcowych dla róż
różańcowych w naszej parafii w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30.
5. W pierwszą sobotę lipca o godz. 7.00 Msza św. wynagradzająca za
zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi, po niej nabożeństwo w tej samej intencji.
Chorym zaniesiemy Najświętszy Sakrament w sobotę od godziny 9.30.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stanisława Szopę. Wieczny
odpoczynek racz Mu dać Panie...

