INTENCJE MSZALNE od 20 XI do 26 XI 2017
Poniedziałek, 20 XI
7.00 1) O Boże bł., opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla ks. Janusza Moskały
z okazji imienin od parafian
2) O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Jaśminy i rodziny
7.30 + Damian Przemyski
18.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 20)
Wtorek, 21 XI
7.00 O Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. Janusza Korepty w dniu
imienin od parafian
7.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 21)
18.30 + Janusz Kowalczyk
Środa, 22 XI
7.00 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 22)
7.30 + Adela Bednarczyk – od córki Aliny z rodziną
18.30 ++ Anicet w 25. rocz. śm. i Janina
Czwartek, 23 XI
7.00 1) ++ Genowefa i Julian
2) ++ rodzice Irena i Bronisław Budzik
3) Za ks. Janusza o potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej z okazji imienin od Margaretki
7.30 + Damian Przemyski – od Lucyny z rodziną
18.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 23)
Piątek, 24 XI
7.00 1) + Joanna i Franciszek
2) Helena Gębala – od rodziny Krzysztofów z Mszany Dolnej
7.30 Katarzyna Nawrocka-Ślączka
18.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 24)
Sobota, 25 XI
7.00 1) ++ Cecylia i Mieczysław, Janina i Władysław
2) + Jan Sajdera – od Marii i Krzysztofa Steczowicz
7.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 25)
18.30 ++ z rodziny Reguckich i Dymków
Niedziela, 26 XI
7.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Cecylii Kęsek oraz o Boże bł. dla
jej rodziny
9.00 + Katarzyna i Wojciech
10.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 26)
12.00 ++ Halina i Feliks Kowalscy, Janusz Kraśnicki i zmarli z ich rodzin
13.15 Za parafian
17.00 ++ Aniela i Józef Machnik
18.30 ++ Zdzisław, Janina, Wojciech, Jerzy
20.00 + Kazimierz Kobylski w 31. rocz. śm.
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 25, 14-30 /

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z
królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż,
przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu
dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który
otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten,
który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł
i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana.
Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas
przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie,
przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze,
sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź
do radości twego pana!”
Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi
dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i
wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości
twego pana!”
Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś
człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś.
Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!”
Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i
zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom,
a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten
talent,
a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że
nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę
nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie
zębów”».
REFLEKSJA

Stanisław Staszic napisał, że Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale surowego metalu:
dopiero pilna praca go obrobi i wartość mu wielką nada.
Talenty to dary, które zostały nam przez Boga zadane. To zdolności, które mają służyć
nam samym i równocześnie innym ludziom.

Wobec tego faktu, trzeba nam ciągle odkrywać i doskonalić to, co nosimy w sobie. Bo
obdarowanym jest każdy człowiek.
Obchodzimy dziś I Światowy Dzień Ubogich. W orędziu
na ten dzień, papież Franciszek napisał: „Jeśli chcemy
naprawdę spotkać Chrystusa, to konieczne jest, abyśmy
dotknęli się Jego Ciała w ranach ubogich, w odpowiedzi na
Komunię sakramentalną otrzymaną w Eucharystii. (…)
Dlatego też jesteśmy wezwani do wyciągnięcia ręki do
biednych, do spotkania się z nimi, popatrzenia im w oczy,
przytulenia, aby poczuli ciepło miłości, która przełamuje
krąg samotności. Ich ręka wyciągnięta w naszą stronę jest
również zaproszeniem do wyjścia z naszych pewności i
wygód, i do rozpoznania wartości, którą ubóstwo ma samo w
sobie”.

W ubiegłym tygodniu wiele się działo z okazji Święta Ubogich, chociażby
w „Namiocie Spotkania” na Małym Rynku. Są przepiękne świadectwa ludzi, którzy
nierzadko pomimo wewnętrznych oporów, przełamali się by przyjść i pobyć,
porozmawiać z ubogimi, bezdomnymi. To szalenie ważna inicjatywa, która ma
przełamywać stereotyp, że bezdomny czy ubogi poprzez biedę, samotność czy
cierpienie jest jakiś gorszy ode mnie. Wartościowym człowiekiem czyni mnie Bóg,
który stworzył mnie na Swój obraz, a nie stan posiadania, wykształcenie czy sukcesy.
Nieopodal „Namiotu Spotkania”, w Bazylice Mariackiej, od czwartku do dzisiaj
trwają rekolekcje dla Krakowa i Archidiecezji pod hasłem: „Ubogi niech do mnie
przyjdzie”. Prowadzone są one przez ks. Mirosława Toszę i wspólnotę Betlejem, którą
kapłan założył. Warto poświęcić tej wspólnocie trochę uwagi, ponieważ to kolejne
piękne dzieło, które przywraca godność ludziom.
Wspólnotę „Betlejem” tworzą mieszkańcy domu przy ul. Długiej 16 w Jaworznie,
ich Przyjaciele i Wolontariusze. W domu – 100 letniej starej szkole podstawowej –
mieszka obecnie 25 osób. Wielu z tamtejszych mieszkańców ma za sobą bolesne
doświadczenie bezdomności, uzależnienia, rozbitego małżeństwa, utraty wolności i
odrzucenia. Chcą we wspólnocie nawzajem się wspierać, by odzyskać nadzieję,
odnaleźć cel i sens życia.
W działającym od 21-stu lat domu dla bezdomnych, podopieczni pracują na jego
terenie. Prowadzą pracownię rękodzieła, stolarnię, robią ikony. Właśnie ikony, są ich
szczególną wizytówką. Po pożarze katedry w Sosnowcu, w październiku 2014 roku,
mieszkańcy Betlejem pośpieszyli z pomocą w uprzątnięciu pogorzeliska. Spalone
krokwie przywieźli do Betlejem i do dzisiejszego dnia wykonują z nich ikony. Ikony,
które powstają w ich Pracowni, pomagają w utrzymaniu domu, ale spełniają również
funkcje znaku: przypominają o pięknie i potędze życia, które jest silniejsze
od wszelkich form zniszczenia i destrukcji.
Betlejem to wspólnota życia, pracy, posiłku i co bardzo istotne – modlitwy.
Wszyscy uczestniczą we Mszy św., adoracji, medytacjach. Jednym z najnowszych
pomysłów ks. Mirosława Toszy jest, rozpoczęty już, remont ośrodka poprzez nadanie

mu (jako pierwszemu w Polsce) charakteru budowli ceramicznej w stylu austriackiego
artysty Friedensreicha Hundertwassera. (więcej szczegółów na www.betlejem.org)
Niech te przykłady otworzą nasze serca na pomaganie i przyjmowanie pomocy.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 33. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. W poniedziałek wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera; we wtorek
wspomnimy Ofiarowanie NMP, w środę św. Cecylię, dziewicę i męczennicę, patronki
śpiewu i muzyki kościelnej. Wśród wszystkich, którzy przygotowali uroczystość
święta patronalnego dolnego kościoła dziękujemy p. organiście Andrzejowi
Garbieniowi, zespołowi PanaMa Chór i scholi młodzieżowej i dziecięcej. Niech im, jak
również chórowi Amicus Bóg błogosławi w czasie prób, naszej wspólnej modlitwy
i w codziennym życiu. Chóry zapraszają chętnych śpiewaków na spotkania we wtorki
wieczorem, schole w piątki wieczorem. W piątek wspomnienie świętych męczenników
wietnamskich, w sobotę wspomnimy św. Katarzynę. Najbliższa niedziela to
uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, zakończenie starego roku liturgicznego.
2. Trwa nowenna przed Uroczystością Chrystusa, Króla Wszechświata. W najbliższą
sobotę po Mszy św. wieczornej czuwanie wigilijne przed tą uroczystością przed
Najświętszym Sakramentem do godziny 21.00 animowane przez Honorową Straż
NSPJ, Akcję Katolicką i Odnowę w Duchu Świętym. W czasie czuwania możliwość
modlitwy wstawienniczej. W uroczystość Chrystusa Króla chór Amicus oprawi liturgię
Mszy św. o godzinie 12.00.
3. Parafia św. Wojciecha zaprasza na Mszę św. o beatyfikację Sługi Bożego,
ks. Franciszka Blachnickiego, założyciela ruchu oazowego w pn., 27.11. o godz. 18.00.
4. W kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia w tygodniu jej święta patronalnego
zamontowano mozaikę w przestrzeni krzyża nad tabernakulum. To symboliczny
powrót do realizacji projektu wystroju wnętrza kaplicy autorstwa Roberta Pigonia,
zaniechanej w 2012 roku. Więcej szczegółów o spodziewanej kontynuacji wystroju na
stronie internetowej parafii.
5. Zbliża się liturgiczne wspomnienie patrona pszczelarzy, św. Ambrożego.
W najbliższą niedzielę znani nam pszczelarze z Wieliczki przeprowadzą po każdej
Mszy św. kiermasz miodu i innych wyrobów pszczelarskich.
6. Parafia św. Antoniego organizuje w dniach od 15 do 22 kwietnia 2018 roku
pielgrzymkę samolotowo-autokarową do Fatimy i Santiago de Compostela. Szczegóły
na naszej stronie internetowej w zakładce ogłoszeń duszpasterskich.
7. Dla Kościoła Prześladowanego na Bliskim Wschodzie zebraliśmy w ubiegłą
niedzielę 4793,05 PLN, na organizację Światowego Dnia Ubogich 1912,14 PLN, zatem
1000 PLN przeznaczyliśmy na organizację archidiecezjalnego ŚDU, resztę
wykorzystamy na parafialne cele charytatywne. Pieniądze przekazaliśmy adresatom.
Dziękujemy ofiarodawcom.
8. Boży Młyn zaprasza w środę od godz. 18.00 na odpłatne warsztaty fotograficzne
prowadzone przez fotografa panią Małgorzatę Pióro i w sobotę o godz. 17.00 na

warsztaty z prowadzenia budżetu domowego prowadzone przez Aleksandrę i
Andrzeja Mitków.

