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Poniedziałek, 28 października – ŚWIĘTO ŚŚ. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY
TADEUSZA
7.00
1) W intencji Panu Bogu wiadomej; 2) + Zofia Kolasa – int. od siostry Genowefy z Limanowej
7.30
+ Tadeusz Koziołek
18.30 + Jan Turoń w 17. rocz. śm.
Wtorek, 29 października
7.00
+ Maria Macieja
7.30
+ Tadeusz z okazji imienin
18.30 ++ Kazimierz Pasula i Jan i Józefa Surowiec
Środa, 30 października
7.00
++ Antoni Grzebionga i żona Elżbieta
7.30
++ Zofia May, Ludmiła Flagorowska
18.30
+ Hanna Czechowicz w 1. rocz. śm.
Czwartek, 31 października
7.00
1) + Stanisław Nowakowski; 2) + Zofia Kolasa – int. od rodziny Tomasików z Limanowej
7.30
++ Jan Dybisz w 16. rocz. śm.; Janina i Zenon Koźmińscy
18.30 ++ Marian Katara i ++ Zmarłych z rodziny
Piątek, 1 listopada – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
7.30
+ Ludwik w 26. rocz. śm.; Jan, Władysław, Maria
9.00
+ Maria Korfel w 32. rocz. śm. i zmarłych z rodziny Korflów: Barbara, Paweł, Józef, Wincenty
10.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
12.00 ++ Teresa i Władysław Waśniowscy i Piotr Mikuta
13.15 ++ Zmarłych wypominanych w wypominkach
17.00 Za Parafian
18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 2 listopada – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
7.00
1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży
VI; 2) ++ Jan, Antonina, Leon Cader; Józef i Janina Dróżeńscy, Eugenia Baranek, Tadeusz Wszołek
9.00
+ Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
17.00 ++ Eustachia (ona) Bąk i ++ Zmarłych z rodziny
18.30 ++ Mieczysław, Janusz, Dawid Kowalczyk
XXXI. NIEDZIELA ZWYKŁA, listopada – WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA DE
PORRES
7.30
++ Za Zmarłych z Róż różańcowych
9.00
+ Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
10.30 + Teresa Kralka
12.00 ++ Za Zmarłych Rodziców
13.15 NIEDZIELA CHRZCIELNA – Za Parafian
17.00 ++ Józef, Józefa, Zofia Bąk, Janina, Stanisław, Stefan
18.30 ++ Maria i Szymon Gądek w rocz. śm.
20.00 ++ Za Zmarłych z rodziny Cichockich i Rzeźnickich

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA ROCZNICĘ POŚWIĘCENIA
KOŚCIOŁA WŁASNEGO /Łk 19, 1-10/
Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien
człowiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on
koniecznie zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był
niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go
ujrzeć, tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce,
spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do grzesznika poszedł w gościnę».
Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego majątku daję
ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to Jezus
rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest
synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co
zginęło».
REFLEKSJA
Imię Zacheusz znaczy czysty. Początkowa charakterystyka bohatera
wydarzenia ewangelicznego jest rozbieżna ze znaczeniem jego imienia.
Spotkanie z Jezusem diametralnie jednak przemienia Zacheusza i czyni jego
serce czystym, co wyraża się w całkowitej zmianie jego stylu życia. Bogacz z
Jerycha połowę majątku rozdaje ubogim, znienawidzony poborca podatków
zwraca poczwórnie wszystkim, którzy doznali od niego krzywdy. Takie
szczodre oddanie majątku przekraczało kanony ówczesnych zwyczajów
ekspiacyjnych (wynagradzających), a także było dowodem wielkiego oddania
nowego ucznia względem Mistrza z Nazaretu. Zacheusz stawia pytanie
każdemu z nas o czystość serca w codziennych obowiązkach oraz o troskę
wobec biednych, skrzywdzonych, potrzebujących.

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada Kościół katolicki obchodzi uroczystość Wszystkich
Świętych. Dzień ten kojarzy się dla wielu ze zniczem, z grobem bliskich
osób, z cmentarzem, dla innych z wiązanką kwiatów, jeszcze dla innych z
modlitwą i pamięcią o tych, którzy wyprzedzili nas w drodze do wieczności. Nie mniej jednak w tym dniu udajemy się z całymi rodzinami na cmentarz i nawiedzamy groby naszych bliskich, przyjaciół, rodziców, krewnych, znajomych, stawiając kwiaty, zapalając ten „płomyk
nadziei”, wierząc, że już cieszą się oni chwałą w domu Ojca Niebieskiego. Kościół w tym dniu oddaje
cześć tym wszystkim, którzy już weszli do chwały niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym jeszcze na
ziemi wskazuje drogę, która ma zaprowadzić ich do świętości. Przypomina nam również prawdę o naszej
wspólnocie ze Świętymi, którzy otaczają nas opieką.
I. KSZTAŁTOWANIE SIĘ UROCZYSTOŚCI
W początkach chrześcijaństwa, w obawie przed bałwochwalstwem, nie oddawano czci nikomu
ze stworzeń, ani ludziom, ani aniołom. Oddawano cześć jedynie Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu. W
Nowym Testamencie zauważamy pochwałę jaką sam Pan Jezus daje św. Janowi Chrzcicielowi, cześć z
jaką wyraża się św. Paweł w listach do Rzymian i Hebrajczyków o Abrahamie i Melchizedeku.
Najpierw przedmiotem kultu stała się Najświętsza Maryja Panna, jako Matka Syna Bożego. Zaczęto wznosić kościoły ku Jej czci, Kościół zaczął ustanawiać święta i układał modlitwy oraz pieśni o
Matce Bożej. W tym samym czasie zauważamy też kult św. Michała Archanioła. Krwawe prześladowania
Kościoła w I w. rozbudziły także kult męczenników. Dzień ich zgonu uważano za dzień ich narodzin dla
nieba. Dlatego już od V w. kult prywatny przerodził się w urzędowy, powszechny. 13 maja 608 r. papież
Bonifacy IV, rzymską świątynie pogańską, ku czci zwłaszcza nieznanych bóstw (Panteon), poświęcił
Matce Bożej i świętym męczennikom. W VIII w. papież Grzegorz III w kościele św. Piotra otworzył
kaplicę poświęconą Wszystkim Świętym, nie tylko męczennikom. W Anglii pojawiło się święto Wszystkich Świętych w połowie VIII w. obchodzone 1 listopada. Święto poprzedzone było wigilią, a od XV w.
otrzymało także oktawę. Reforma z 1955 r. usunęła wigilię i oktawę. Natomiast papież Jan XI w 935 r.
ustanowił osobne święto ku czci Wszystkich Świętych, wyznaczając je na dzień 1 listopada. Tak więc
uroczystość Wszystkich Świętych ma już ponad tysiącletnią tradycję i przypomina nam przede wszystkim
tych Świętych Pańskich z każdego narodu i wszystkich pokoleń, ludów i języków (por. Ap 7, 9), którzy nie
mają swoich osobnych wspomnień w roku liturgicznym. W ciągu wieków Kościół ubogacił kult świętych.
Stawiał im posągi, malował ich obrazy, budował ku ich czci świątynie i ołtarze, ułożył szereg modlitw i
pieśni religijnych ku ich czci, jak też ułożył teksty liturgiczne do Mszy św. i kapłańskich pacierzy – Liturgii Godzin.
Kult Świętych pomnaża cześć Pana Boga. Świętych Pańskich czcimy ze względu na Pana Boga,
którego oni „reprezentują”. Tak więc nie bezpośrednio, lecz pośrednio przez nich kierujemy kult ku Panu
Bogu. Kościół oddaje cześć świętym w różnym stopniu. I tak na pierwszym miejscu stawia Najświętszą
Maryję Pannę, następnie świętych: Józefa i Jana Chrzciciela, dalej Apostołów, wśród których Święci Piotr
i Paweł mają uprzywilejowane miejsce. Najwięcej jest świętych lokalnych, którzy odbierają szczególną
cześć: w zakonie, w narodzie, w państwie czy w diecezji, gdzie się wsławili męczeństwem za wiarę lub
niezwykłą cnotą.

OGŁOSZENIA NA ROCZ. POŚW. KOŚCIOŁA WŁASNEGO
1. Dziś 19. rocznica poświęcenia naszego kościoła, którego 15 października 2000 roku dokonał
śp. ks. Kardynał Franciszek Macharski. Po Mszy św. o godzinie 12.00 odśpiewamy przed Najświętszym
Sakramentem uroczyste Te Deum, dziękując za budowę świątyni i za stałą dbałość wiernych o nią.
Dziś gościmy w naszej parafii o. Daniela Biedniaka i br. Jakuba Króla, Oblatów NMP, którzy
rozprowadzają kalendarze misyjne i w swej aktywności liturgicznej zachęcają nas w kończącym się Nadzwyczajnym Miesiącu Misyjnym do zaangażowania w dzieło misyjne Kościoła.
Młodzież oazowa zaprasza do stoiska ze zniczami nagrobnymi przy wejściu do kościoła.
2. Dziękujemy ks. biskupowi Januszowi Mastalskiemu za przewodniczenie sumie odpustowej
w czasie naszej uroczystości oraz za wygłoszoną homilię.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom odpustu parafialnego, duchownym i świeckim, oraz tym,
którzy przygotowali uroczystość jak i nowennę, która ją poprzedziła: chórowi PanaMa, orkiestrze dętej,
oazie młodzieżowej, scholi dziecięcej Boże Nutki, liturgicznej służbie ołtarza, panu organiście, panom
kościelnym, sprzątającym i dekorującym kościół, grupom parafialnym, które animowały naszą modlitwę
podczas wieczorów nowennowych, oraz tym, którzy wspierali przygotowania i przeżycie uroczystości
swą modlitwą.
Dziękujemy młodzieży oazowej z naszej parafii pod opieką ks. Wojciecha za opiekę nad
uczestnikami Dnia Skupienia Ruchu Światło-Życie i Domowego Kościoła rejonu Kraków Centrum, który
wczoraj odbył się w naszej parafii.
3. W piątek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu odprawiamy Msze
święte jak w każdą niedzielę, za wyjątkiem Mszy św. o 20.00. Procesja z czytaniem wypominków na
cmentarzu w Pasterniku o godz. 14.00. Po niej Msza św.
W naszym kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego z czytaniem wypominków jednorazowych
i z modlitwą do św. Jana Kantego jak również wedle zarządzenia Metropolity Krakowskiego abpa Marka
Jędraszewskiego modlitwa wdzięczności za dar Jana Pawła II o godzinie 18.00.
W sobotę, 2 listopada Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Całodzienna liturgia w kościele górnym. Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i o 18.30. Modlitwa za zmarłych z odczytaniem wypominków jednorazowych i modlitwa wdzięczności za dar św. Jana Pawła II o godz. 18.00.
Okazja do spowiedzi św. w bieżącym tygodniu podczas każdej Mszy św.
W Uroczystość Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nawiedzając kościół lub kaplicę publiczną możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych przyjmując po
spowiedzi św. komunię św. i odmawiając modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz inną wybraną
modlitwę w intencjach Ojca Świętego. W dni od 1 do 8 listopada po nawiedzeniu cmentarza i modlitwie
za zmarłych zyskujemy odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, w pozostałe dni roku odpust cząstkowy.
W poniedziałek święto św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Spokanie POAK-u w bibliotece parafialnej. W czwartek ranne Msze św. i całodzienna adoracja IHS wyjątkowo w kościele górnym.
W sobotę odwiedziny chorych od 9.30 W najbliższą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św.
wieczornej o godzinie 7.30. W najbliższą niedzielę będziemy też gościć w naszej parafii wolontariuszy
Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu z Krakowa wraz z księdzem opiekunem. Misjonarze podzielą się z nami świadectwem pracy na misjach. Po Mszy świętej będzie możliwość nabycia
materiałów misyjnych oraz złożenia ofiary, która zostanie przekazana na projekt Adopcji Miłości, który
wspiera edukację najuboższych dzieci z krajów Trzeciego Świata.
4. W czwartek, na ostatnie nabożeństwo różańcowe w październiku zapraszamy dzieci z uzupełnianymi w ciągu miesiąca modlitwy planszami.
5. Powoli kończymy przyjmowanie wypominków rocznych i jednorazowych, by móc przygotować nową edycję do modlitwy na niedzielę, 10 listopada. W wypominkach rocznych modlimy się za
naszych zmarłych w niedziele przed Mszami św. o godzinie 7.30, 12.00 i 17.00 i odprawiamy w Ich
intencji 12 Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca o 7.00.
6. W niedzielę 20. października zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski przeprowadziliśmy liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. W naszym kościele uczestniczyło
2863 wiernych, co (przy założeniu, że parafia liczy ok. 6 tys. wiernych i wszyscy uczestniczący byliby
naszymi parafianami) daje 47,7% ogólnej liczby wiernych naszej parafii, czyli o 1,3% więcej niż w ubiegłym roku. 40,5 % z uczestniczących i 36, 5 % komunikujących to mężczyźni. Odpowiednio o 3,5 % i 3
% mniej niż w ubiegłym roku. Trzech z dziesięciu uczestniczących we Mszy św. przyjęło komunię św.
Dziękujemy Oazie, lektorom i ministrantom za posługę liczenia.
7. W najbliższą, pierwszą niedzielę miesiąca zbierzemy składkę na potrzeby inwestycyjne parafii. W październiku na zakup nowej konsoli do realizowania transmisji internetowej Mszy św., na organizację odpustu parafialnego oraz na remont dachu garażu wolno stojącego wydaliśmy 22 tys. PLN. Warto
zaznaczyć, że pozostały sprzęt do transmisji Mszy św. jest własnością operatorów, którzy ofiarnie użyczają go na rzecz parafii.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Irenę Markiewicz, śp. Edwarda Dukałę i śp. Jana
Nakonecznego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

