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Poniedziałek, 23 X
7.00 + Lucyna Muszyńska – od bratanka Bogdana z rodz.
7.30 + Jakub Bednarczyk – od syna Ryszarda z rodz.
18.30 + Aniela Rogala – od Zofii Michałek z rodz.
Wtorek, 24 X
7.00 + Lucyna Muszyńska – od bratanka Bogdana z rodz.
7.30 + Katarzyna Nawrocka-Slaczka
18.30 + Juliusz Zabłocki w 7. rocz. śm.
Środa, 25 X
7.00 + Lucyna Muszyńska – od rodz. Cockiewiczów z Bukowna
7.30 ++ Krzysztof Witek, Henryk Witek, Natalia Pasternak
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
Czwartek, 26 X
7.00 1) ++ Jan Staniec, Barbara, Karol Kulczycki i zm. z rodz.
2) ++ Eugeniusz i Krzysztof – od Marii i Stanisława
7.30 + Ryszard Furdyn
18.30 intencja Róż Różańcowych
Piątek, 27 X
7.00 1) + s. Anna Wilkońska
2) + Janusz Urbański
7.30 + Adela Bednarczyk – od syna Ryszarda z żoną
18.30 1) + Henryk Doniec w 5. rocz. śm.
2) Dziękczynna w 50. rocz. sakramentu małżeństwa Leopolda i Stanisławy z prośbą
o Boże bł. i opiekę MB
Sobota, 28 X
7.00 1) ++ ks. prałat Wojciech Święs, s. Gerwazja Kłusek
2) + Janusz Urbański – od rodz. z Trzemeśni
7.30 W intencji ks. Tadeusza Kukli – od parafian
18.30 + Tadeusz w dniu imienin
Niedziela, 29 X
7.30 ++ Maria, Jan, ks. Marian
9.00 + Maria Dukała w 3. rocz. śm.
10.30 + Bogusława Gajdek w 1. rocz. śm.
12.00 + Andrzej Sewerski w 35. rocz. śm.
13.15 Za parafian
17.00 ++ Zofia, Marian, Stanisław, Marek Kowalscy
18.30 ++ Jacek Batko, Tadeusz Batko, Ludwik Moksa, Janina Obuch-Woszczatyńska,
Barbara Baran
20.00 W intencji Bogu wiadomej

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 22, 15-21 /
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie.
Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby mu
powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie
nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz
nam więc, jak ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek cezarowi, czy nie?»
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na próbę,
obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!» Przynieśli Mu denara. On ich zapytał:
«Czyj jest ten obraz i napis?» Odpowiedzieli: «Cezara». Wówczas rzekł do nich:
«Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, a Bogu to, co należy do Boga».
REFLEKSJA
Chrystus przyszedł po to, by człowiekowi ukazać źródło grzechu: serce. To należy
oddać Bogu! Jest tylko jeden podatek – podatek wyznania win.
Mamy obowiązek składania denara Bogu. Nowy Testament mówi o tym
kilkakrotnie. Nie chodzi jednak o denara składanego w urzędzie, ale o uregulowanie
zadłużeń sumienia: denar przebaczenia, gdyż umiemy prosić o przebaczenie Boga, ale
na prośby bliźnich jesteśmy głusi i dusimy ich zawiścią (Mt 18,28); denar pracy nad
rozwojem powołania, jakim zostaliśmy wszyscy obdarowani (Mt 20,13); denar
dzielenia się mądrością słowa jak chlebem, nawet gdy jest za późno i nie mamy nic do
ofiarowania innym oprócz Bożych słów i modlitwy (Mk 6,37); denar nieżałowania
niczego
w miłowaniu Jezusa (Mk 14,5); denar wyrzeczenia się wszelkiej magii i każdego
rodzaju okultyzmu, nawet jeśliby miały pozór medycznego omamienia (Dz 19,19). I
wreszcie denar miłosierdzia, ulitowania się nad nieszczęściem innych, którzy
zabłądzili w drodze do nieba (Łk 10,35; Ap 6,6).
Oto zgłoszenie identyfikacyjne dla osoby prowadzącej samodzielnie działalność
zbawczą!

Homilia ks. abpa Marka Jędraszewskiego
W ubiegły piątek naszą parafialną uroczystość odpustową uświetniła obecność
metropolity krakowskiego, ks. abpa Marka Jędraszewskiego, który przewodniczył sumie
odpustowej o godz. 18.30.
W czasie homilii przekonywał, że - aby wiara była żywa - musi być połączona z określonymi
uczynkami, które z tej wiary wypływają.
Jak zaznaczył, podpowiedzią może być tu przytoczony wcześniej fragment Ewangelii św.
Łukasza. Właśnie tam Pan Jezus wyjaśnia, że czynami wiary nie są te spowodowane zasadami
czystej sprawiedliwości, bo tak mogą postępować również ci, którzy są grzesznikami.
- Wiara w Chrystusa wymaga, by dawać z siebie coś więcej, by przekraczać zasady samej
sprawiedliwości. Wiara domaga się czynów miłości bezinteresownej, ofiarnej, które są czynami
będącymi wielokrotnie przekreśleniem własnego ja - nauczał metropolita krakowski.
Jak zauważył, właśnie do tego nawiązywały dalsze słowa Jezusa zachęcające, by miłować
nieprzyjaciół, dobrze czynić i pożyczać nie oczekując niczego. Arcybiskup dodał, że czyny,
które wypływają z wiary, swój najwyższy wzór znajdują w samym Panu Bogu. Stąd końcowe
zdania Pana Jezusa: „Bądźcie miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny".
Przypomniał przy tym krótko życiorys świętego, który żył na przełomie XIV i XV wieku.
Opisywał go jako człowieka zdolnego, pobożnego i odpowiedzialnego za to, co głosił. - Był
kaznodzieją, człowiekiem interesującym się muzyką, stawał się kimś, kto zapowiadał już epokę
późnego średniowiecza, początku renesansu. Reprezentował człowieka wielkiej wiedzy i
kultury - opowiadał metropolita. Jak dodał, pogłębianiu jego wiedzy o Bogu i stawaniu się
świadkiem wiary, towarzyszyła coraz bardziej głęboka postawa miłosierdzia wobec ludzi.
Arcybiskup zaznaczył przy tym, że jest pod wrażeniem dzieł miłosierdzia, realizowanych
w parafii św. Jana Kantego. Dodał, że historia tego kościoła pokazuje, że ci, którzy podjęli się
wybudowania tej świątyni, usłyszeli krzyk ludzi potrzebujących Boga w tamtej trudnej
rzeczywistości, jaką były lata 80. ubiegłego wieku.
- Mieli odwagę ten głos usłyszeć i odpowiedzieć na niego ofiarnym sercem. Panował wtedy
system ideologicznie zwalczający Boga i tworzono tyle trudności, żeby ludzie mogli poczuć się
wspólnotą. Ileż to wymagało odwagi! Jak wielka musiała być wiara, skoro wydała tak wielkie
i wspaniałe owoce - zastanawiał się.
Przy parafii św. Jana Kantego organizowanych jest wiele dzieł miłosierdzia, w których
codziennie potrzebujący mogą doświadczyć obecności swojego świętego patrona. - Te wielkie
dzieła są potwierdzeniem i urzeczywistnieniem postawy św. Jana Kantego sprzed tylu już
wieków. Ale w gruncie rzeczy to jest żywe świadectwo waszej wiary - mówił do wiernych
metropolita krakowski.
Nawiązując do słów papieża Franciszka z adhortacji „Radość Ewangelii", mówiących, że
powinniśmy pozwolić ewangelizować się przez ubogich, powiedział: - Czyni się dobro i nieraz
człowiek może się poczuć skrzywdzony w realizacji swoich szlachetnych intencji. Ale
najważniejsze jest to, by nie dać się zrazić, nie dać się, nieraz przez trudne wyzwania,
zniechęcić. - nauczał.
Jak dodał na zakończenie, nadzieja na to, że dostąpimy miłosierdzia wyrasta z tego, że sami
jesteśmy miłosierni. - Dotykamy istoty naszej wiary, a jednocześnie dziękujemy Bogu za tych
wszystkich, którzy usłyszeli kiedyś nasz głos wołający o pomoc, którzy nam okazali
miłosierdzie, w najrozmaitszych wymiarach tego, co się na miłosierdzie składa. Chcemy też
Boga prosić, aby historia ludzi wpatrzonych w Boga pełnego miłości i miłosierdzia trwała i była
przekazywana kolejnym pokoleniom, także dzięki naszej wierze i naszym uczynkom
miłosierdzia - zakończył.
Artykuł na podstawie relacji Pauliny Smoroń z Biura Prasowego Archidiecezji Krakowskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 29. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś w Kościele 91. Światowy Dzień Misyjny. W naszym kościele gościmy ojca Pawła
Ratajczyka i brata Dariusza Wajsa, Oblatów NMP, którzy głoszą kazania i rozprowadzają
kalendarze misyjne na rok 2018. Składką mszalną również wspieramy dziś cele misyjne.
Młodzież przed kościołem rozprowadza znicze zbierając środki na wyjazd formacyjny w
ciągu roku i podaje chętnym listę do podpisu pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą
Zatrzymaj Aborcję, która ma na celu zakazać w Polsce aborcji z powodu choroby bezbronnego
dziecka.
Po Mszy św. o 17.00 spotkanie Migdałków w sali nr 4.
W sobotę święto świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W najbliższą niedzielę
wspomnimy 17. rocznicę poświęcenia naszej świątyni, którego 15 października 2000 r. dokonał
zmarły przed rokiem śp. JE ks. Kardynał Franciszek Macharski. Po Mszy św. o 12.00
odśpiewamy dziękczynne Te Deum. W nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas na zimowy.
2. Dziękujemy Metropolicie Krakowskiemu, Arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu za
przewodniczenie sumie odpustowej w czasie naszej uroczystości oraz za wygłoszoną homilię.
Relację z uroczystości w roku 250-lecia kanonizacji św. Jana Kantego prezentujemy na
parafialnej stronie internetowej.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom odpustu parafialnego, duchownym i świeckim, oraz
tym, którzy przygotowali uroczystość jak i nowennę, która ją poprzedziła: profesorom
i studentom kilku polskich uczelni, chórom parafialnym, orkiestrze dętej, oazie młodzieżowej,
scholi dziecięcej, liturgicznej służbie ołtarza, panu organiście, panom kościelnym, sprzątającym
i dekorującym kościół, grupom parafialnym, które animowały naszą modlitwę podczas
wieczorów nowennowych, oraz tym, którzy z odległych miejsc wspierali przygotowania
i przeżycie uroczystości swą modlitwą.
Na liście przyjmujących Sakrament Namaszczenia chorych w dzień odpustu parafialnego
zapisaliśmy 108 osób.
3. Spoglądając w przyszłość wprowadzamy nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego w
pierwsze czwartki miesiąca, na zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu
przed rozpoczęciem wieczornej Mszy św. Pragniemy, aby w czasie nabożeństwa polecać Bogu
za sprawą św. Patrona sprawę powołań kapłańskich i zakonnych zwłaszcza z naszej parafii,
wyrażać wdzięczność za powołanych z naszej parafii, oraz za księży, którzy w naszej parafii
pracowali. Chcemy też dziękować Bogu w czasie tego nabożeństwa za wszystkich pracowników
naukowych i studentów, zwłaszcza związanych z naszą parafią i prosić dla nich o potrzebne
łaski. Termin nabożeństwa wpisuje się również w dyżur Zespołu Charytatywnego wydającego
odzież bezdomnym i potrzebującym. Pierwsze nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego w
listopadowy pierwszy czwartek, w Dzień Zaduszny, o godzinie 16.30 w kościele dolnym.
4. W najbliższy czwartek różaniec poprowadzą róże różańcowe modląc się o rozkrzewianie
dzieła misyjnego i o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca.
5. Formularze wypominków rocznych i jednorazowych pobieramy przy biuletynie Wspólnota
lub ze strony internetowej parafii. Wypełnione składamy do koszyka składkowego oraz
w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Wypominki roczne
odczytujemy co tydzień przed niedzielnymi Mszami świętymi o godz.: 7.30, 12.00, 17.00.
Wypominki jednorazowe odczytamy ze stosowną modlitwą pół godziny przed wieczorną Mszą
świętą w dniach modlitwy za zmarłych od 1 do 8 listopada.
6. Zainteresowanych usunięciem zużytego sprzętu RTV i AGD prosimy, by dostarczyli ten
sprzęt we wtorek, 24 października br. w nieprzekraczalnym terminie do godziny 12.00 na plac
kościelny przy wolno stojącym garażu. Środki pozyskane z tej zbiórki zasilą budowę szpitala na
Wybrzeżu Kości Słoniowej. Więcej szczegółów na ulotkach przy biuletynie Wspólnota.

