INTENCJE MSZALNE od 04 lutego do 10 lutego 2019
Poniedziałek, 04 luty
7.00
1) +Alina Raźny; 2) +Bogdan Gabut – int. od Przyjaciół córki Klaudii; 3) Dziękczynna za posługę Barbary Misiak we wspólnocie Manus Domini z prośbą o bł Boże i zdrowie dla
życzliwych
7.30
++Rudolf Mantik oraz Wiktor Kubasiak
18.30 ++ Maria i Zbigniew Turyna

Wtorek, 05 luty – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
7.00
1) O bł. Boże dla Barbary i Andrzeja Gadowskich i ich Rodziny; 2) +Mieczysław
Kowalczyk
7.30
++Maria Jarosz w 7 rocz. śm. i +Maria Surówka
18.30 +Helena Piórko w 16 rocz. śm

Środa, 06 luty – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I
TOWARZYSZY
7.00
++Rita i Gustaw Bielańscy
7.30
+Jan Rybarski – int. od Dyrektora i Pracowników Państwowej Szkoły Muzycznej w
Krzeszowicach
18.30 1) +Stanisław Łączny – int. od Sąsiadów; 2) W intencji Radio Maryja

Czwartek, 07 luty
7.00
7.30
18.30

1) +Zofia; 2) O szczęśliwy przebieg ciąży i zdrowie dla Mamy i Dziecka
++Wojciech, Andrzej, Wiesława
+prof. Jerzy Wyrozumski – int. od sąsiadów Stachurskich

Piątek, 08 luty
7.00
1) +Anna Kaczor – int. od Wspólnoty Szkół ss. Prezentek w Krakowie; 2) ++Maria,
Piotr, Kazimierz i ich Dzieci; 3) ++Janina i Leszek Drozd, ++Irena Tumidalski i Ewelina Tolarz
7.30
W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 ++Stanisław, Józef, Maria

Sobota, 09 luty
7.00
7.30
18.30

1) +Stanisław Kozub; 2) +Andrzej
1) +Anna Kaczor – int od Sąsiadów z klatki V; 2) O świętość życia w rodzinie
W 55 rocz. ślubu Krystyny i Józefa

v. NIEDZIELA ZWYKŁA, 10 luty
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

+Maria Jurgała i ++zm. z Rodziny
++Julia i Aleksander
+Janusz Myśliński w 8 rocz. śm.
+Zofia Maciaś – Ciura
Za Parafian
+Anna Krajewska w 2 rocz. śm., ++Maria i Józef Szczepańscy, +Jadwiga Trynkiewicz
+Stefan Włoszek
+Jadwiga w rocz. śm., +Romuald
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 4, 21-30/
Kiedy Jezus przyszedł do Nazaretu, przemówił do ludu w synagodze: «Dziś
spełniły się te słowa Pisma, które słyszeliście». A wszyscy przyświadczali Mu i dziwili
się pełnym łaski słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: «Czy nie jest to syn Józefa?»
Wtedy rzekł do nich: «Z pewnością powiecie Mi to przysłowie: Lekarzu, ulecz
samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak słyszeliśmy, w Kafarnaum».
I dodał: «Zaprawdę, powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany w
swojej ojczyźnie. Naprawdę, mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że wielki
głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko do
owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman».
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwawszy się z
miejsc, wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na urwisko góry, na której zbudowane było ich miasto, aby Go strącić. On jednak, przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
REFLEKSJA
Jezusa nie można zabić, ale można Go odrzucić. Jezus, Prorok posłany
przez Boga z miłości do ludzi zostaje odtrącony. Miłość jest cierpliwa i silniejsza od nienawiści, jednak nigdy nie narzuca się siłą – czeka na przyjęcie. Decyzja należy do człowieka.

BOŻE NARODZENIE MOŻE TRWAĆ PRZEZ CAŁY ROK !
Okres Bożego Narodzenia wiąże się z licznymi tradycjami i zwyczajami. Bez wątpienia
jest to czas rodzinnego spotkania w duchu braterskiej miłości, szacunku, wspólnoty i niejednokrotnie wzajemnego przebaczenia. Bywa, że wspominamy wtedy szczególnie tych bliskich, których
przy nas już nie ma. Łączymy się wtedy napełnieni nadzieją, że ci, którzy odeszli choć nie fizycznie,
to duchowo są przy nas.
Tradycje związane z Bożym Narodzeniem są w Polsce, w różnych częściach kraju różnorodne i niezwykle ciekawe. Towarzyszą nam także wspólne akcenty jak składanie sobie życzeń przy
łamaniu opłatka, śpiew kolęd, Pasterka czy udekorowana choinka.
Należy jednak pamiętać, że Święta Bożego Narodzenia mają przede wszystkim wymiar
duchowy i religijny. Bez Świętej Rodziny oraz narodzenia Boga i Człowieka : Jezusa Chrystusa nie
spotykalibyśmy się przy wigilijnym stole…
Każdy człowiek w tym czasie powinien zatrzymać się nad sensem swojego istnienia. Życie
człowieka jest bezcennym darem. Mamy też cel, do którego wszyscy powinniśmy dążyć. Tym celem jest życie wieczne w Niebie, gdzie będziemy mogli śpiewać Bożej Dziecinie słynne: „Gloria in
excelsis Deo” już nie przy stajence w murach kościoła, ale przy Bożym Tronie twarzą w twarz.
Dla przybliżenia dawnych wydarzeń o narodzeniu Jezusa w wielu parafiach, szkołach i
przedszkolach odgrywa się jasełka czyli widowiska o Bożym Narodzeniu, które od wieków wpisane
są w tradycję polską. Pierwszych jasełek dopatrujemy się już w średniowieczu, kiedy to św. Franciszek miał przedstawić historię Narodzenia Jezusa w grocie w Greccio. Nazwa: „ jasełka” oznacza „
żłób”. Święta Rodzina, Gwiazda Betlejemska, Pasterze i Trzej Królowie przybyli do narodzonego
Jezusa w żłóbku są centrum wydarzeń związanych z jasełkami. Towarzyszą im również sceny odnoszące się do współczesności, aby ukazać, że Jezus Chrystus może narodzić się w naszych sercach i
być obecny w naszym codziennym życiu. Pojawiają się również odniesienia do rajskiego ogrodu i
naprawienia grzechu pierwszych rodziców przez Nową Ewę i Nowego Adama, czyli przez Maryję i
Jezusa. Tak właśnie w swoim scenariuszu chciał to ukazać Leon Schiller, a uczniowie Szkoły Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Krakowie przedstawili schillerowskie jasełka
dołączając prologus z czasów współczesnych napisany przez nauczycielkę Annę Strojny. Około
czterdziestu uczniów z klas: I – VIII pod przewodnictwem p . Karoliny Pasiut – katechetki i nauczyciela muzyki, p. Anny Strojny – nauczyciela nauczania początkowego, p. Agnieszki Dziubli pracownika świetlicy szkolnej, p. Doroty Martinek – nauczyciela nauczania początkowego oraz
innych pracowników świetlicy przybliżyły nam historię Narodzenia Bożego i pozwoliły nam nie
tylko zatrzymać się przy żłóbku i Świętej Rodzinie, ale także wzbudziły w nas wzruszenie, uśmiech
na twarzy i wzajemną życzliwość. Jasełka zostały wystawione w Szkole Podstawowej oraz dzięki
otwartości i serdeczności gospodarza Parafii pw. św. Jana Kantego w Bronowicach Małych: ks.
proboszcza Zbigniewa Zięby również w dolnym kościele. Zaprzyjaźniony ze szkołą ksiądz proboszcz z życzliwością wprowadził przybyłych parafian i gości do jasełek, a po zakończeniu każdego
przedstawienia otrzymaliśmy dobre słowa od pani dyrektor: Lilli Wózek.
Czas Świąt Bożego Narodzenia dotyka każdego w różnych dziedzinach. Poeci wylewają
swoje wnętrze w poezji, jak np. Cyprian Kamil Norwid w wierszu: „Opłatek”. Kompozytor: Fryderyk Chopin tęsknotę za rodzinnym spędzaniem Świąt Narodzenia Pańskiego po powrocie do domu z
Pasterki odzwierciedlił w utworze: „Sherzo h – moll”, w który wkomponował kolędę: „Lulajże
Jezuniu”. Niech tak pozostanie, ponieważ wszyscy jesteśmy dotknięci Palcem Bożym i każdy z nas
na swój sposób przeżywa historię narodzenia Boga i Człowieka: Jezusa Chrystusa. Choć liturgiczny

okres Bożego Narodzenia zakończył się, to Bóg pozostał z nami. Święta Teresa z Kalkuty napisała:
„ Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce jest Boże Narodzenie.
Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, jest Boże Narodzenie…”. Postarajmy się więc zatrzymać
ten niezwykły czas, aby trwał on nie tylko 25 grudnia, ale przez cały rok.
Tekst: Karolina Pasiut, katechetka w SP nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli miesiąca. We wtorek wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, w środę św. męczenników Pawła Miki i jego towarzyszy.
2. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za modlitwę w intencji młodych uczestniczących w ŚDM w Panamie. Odczuwaliśmy moc tej modlitwy przez całe dwa tygodnie wyjazdu zagranicznego. Młodzi z naszej parafii zdobyli uznanie doświadczonych koordynatorów
grupy: ks. Krzysztofa Porosły i ks. Jacka Bernacika, sympatię innych uczestników wyjazdu,
pozostawili dobre wspomnienia u gospodarzy przyjmujących nas w Monagrillo i w stolicy
Panamy, nawiązali kontakty i zawarli wiele znajomości, które mogą przerodzić się w przyjaźń
z młodymi z całego świata. Nikt z naszej grupy poważniej nie zachorował, nikt się nie zgubił,
nikt głośno nie narzekał, choć czasem, pomimo dbałości gospodarzy warunki pobytu były
wymagające, albo skromne. Nikt z młodych nie zaniedbał wielu okazji do modlitwy, do słuchania papieskich homilii, katechez i nauk rekolekcyjnych głoszonych przez biskupów i księży, z okazji do przyjmowania sakramentów świętych. Warto też zaznaczyć, że nasi młodzi
pielgrzymi podczas wyjazdu i po powrocie z niego są zgraną, dobrze zorganizowaną grupą,
stanowiącą trzon liturgicznej służby ołtarza i wspólnoty oazowej w parafii. W piątek wieczorem pod opieką księży i panów kościelnych z koleżankami i kolegami z tych grup pracowali
intensywnie przy demontażu dekoracji bożonarodzeniowej w kościele. Wszystkim za pracę
bardzo dziękujemy. Po spotkaniach w grupach, poświęconych na świadectwa młodych o pielgrzymce na ŚDM w Panamie planujemy spotkanie z pielgrzymami w Bożym Młynie dla
wszystkich zainteresowanych, o czym poinformujemy w najbliższą niedzielę.
3. W pierwszy czwartek lutego nabożeństwo do św. Jana Kantego na zakończenie całodziennej adoracji IHS w kościele dolnym o godzinie 18.00. W najbliższą środę wieczorem
wyjątkowo okazja do spowiedzi św. pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św., od godziny
18.00. Przepraszamy za utrudnienia. Jutro o 15.00 spotkanie Zespołu Charytatywnego w bibliotece parafialnej.
4. Opinie, które otrzymaliśmy od wiernych na temat nagłośnienia w kościele górnym
zamontowanego tymczasowo do testowania są zdecydowanie pozytywne. Dziękujemy za głos
wiernych w tej sprawie. Zamontujemy nagłośnienie na stałe i zdemontujemy poprzednie Przewidujemy wykonanie prac w lutym br. Środki zebrane podczas dzisiejszej i marcowej składki
na cele inwestycyjne przeznaczymy na pokrycie kosztów związanych z montażem nowego
nagłośnienia. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom i użytkującym nagłośnienie zgodnie z
przeznaczeniem.
5. Cieszące się dużym zainteresowaniem spotkanie krajoznawczo-turystyczne o Iranie
prowadzone przez parafianina, p. Wojciecha Kocota powtórzymy jeszcze raz dzisiaj o godzinie
18.00 w Bożym Młynie. Zapraszamy.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marka Gorzkowskiego, śp. Jadwigę
Ostrowską, liczącą sobie w momencie śmierci 103 lata śp. Stanisławę Kriszke i śp. Kazmierza
Morawca, oraz w parafii św. Józefa Robotnika w Kłaju śp. Mieczysławę Kierzek. Wieczny
odpoczynek racz Im dać Panie...

