INTENCJE MSZALNE od 4 listopada do 10 listopada 2019
Poniedziałek, 4 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA,
BISKUPA
7.00
1) + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska; 2) + Zofia Kolasa – int. od siostry Władysławy z mężem i Rodziną
7.30
++ Rita i Gustaw oraz ++ za Zmarłych z rodziny Bielańskich
18.30 ++ Anna, Józef, Helena, Józef oraz ++ za Zmarłych z rodziny Dobrowolskich i Kubienzów
Wtorek, 5 listopada
7.00
+ Konrad Maroń w 43. rocz. śm.
7.30
+ Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
18.30 ++ Helena, Feliks oraz ++ za Zmarłych z rodziny Kowalczyków i Przybyłowiczów
Środa, 6 listopada
7.00
++ Jerzy i Jarosław (w 2. rocz. śm.) Filipowscy
7.30
+ Barbara Widay w 14. rocz. śm.
18.30
1) + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska; 2) W intencji Radio Maryja
Czwartek, 7 listopada
7.00
1) + Mieczysław Kowalczyk w 20. rocz. śm.; 2) + Zofia Kolasa – int. od chrześnicy
Joanny z mężem
7.30
+ Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
18.30 ++ Jadwiga i Zygmunt Szuszkiewicz i ++ za Zmarłych z Rodziny
Piątek, 8 listopada
7.00
1) + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska; 2) O świętość życia w rodzinie; 3) + Edward
Kołodziejczyk – int. od Brata z Rodziną
7.30
++ Agnieszka i Alojzy Bartyzel oraz + Włodzimierz Kobylski
18.30 ++ Władysława (ona) i Stanisław
Sobota, 9 listopada – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
7.00
1) + Franciszek Bukowski; 2) ++ Michalina i Leszek
7.30
1) Dziękczynna z prośbą o zdrowie i dary DŚ w 85. rocz. ur. dla Kazimierza i za ++
Zmarłych z Rodziny; 2) ++ Józef Orzechowski, syn Józef, Rodzice, Rodzeństwo oraz ++ za
Zmarłych z rodziny Rozwadowskich
18.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
XXXII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 10 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA
WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7.30
++ Stefania w 66. rocz. śm., Aniela, Jan, Beata, Krzysztof, Józef i Czesława
9.00
++ Za Zmarłych z rodziny Przybyło
10.30 ++ Helena, Stanisława (ona), Wiktoria, Eleonora
12.00 ++ Władysław, Genowefa i Józef
13.15 Za Parafian
17.00 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
18.30 ++ Za Zmarłych z rodziny Zawadzińskich i Millerów
20.00 + Marek Tyszkiewicz
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA XXXI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/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
Razem z Jezusem wchodzimy dziś do Jerycha. Nauczyciel wędruje, by
spotkać człowieka, którego uleczy. Idzie wprawdzie ulicami miasta, ale tak naprawdę
przemierza drogi ludzkiego serca i rozumu. Niepozorny Zacheusz także chce zobaczyć
Jezusa, jednak tłum zasłania mu Nauczyciela. Ale Zacheusz nie poddaje się, robi
wszystko, aby spełnić swoje pragnienie. Niedługo potem zasiada z Jezusem przy stole
w swoim domu. To, co wydawało się mu marzeniem, bardzo szybko stało się
rzeczywistością. Czasem mówimy, że „niemożliwa jest zmiana naszego życia”.
Zacheusz swoim zachowaniem, swoją decyzją daje nam przykład, że nie zawsze musi
tak być. Po spotkaniu z Jezusem zmienia swoje serce i postanawia: Panie, oto połowę
mego majątku oddaję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie
(Łk 19, 8). Nie mówi daję wszystko, ale ustala pewne granice i je respektuje. Również
i my możemy pomóc innym w odpowiednich dla nas „granicach”. Jeśli zdecydujemy
się na Zacheuszowe nawrócenie, także i my usłyszymy od Jezusa: Dziś zbawienie
stało się udziałem tego domu (Łk 19, 9).

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

WIERNYCH ZMARŁYCH
Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko
odchodzą/ Zostaną po nich buty i telefon głuchy/
Tylko to co nieważne jak krowa się wlecze/ Najważniejsze tak prędkie że nagle się staje/ Potem
cisza normalna więc całkiem nieznośna/ Jak czystość urodzona najprościej z rozpaczy/
Kiedy myślimy o kimś zostając bez niego.../ Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą... (Ks. Jan Twardowski, Poezje wybrane) Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych Kościół obchodzi 2 listopada i w tradycji polskiej dzień ten jest nazywany Dniem
Zadusznym lub inaczej „Zaduszkami”. To wspomnienie wprowadził opat benedyktynów
w Cluny we Francji, św. Odilon (Odylon). On to w 998 r. zarządził modlitwy za dusze
wszystkich zmarłych w dniu 2 listopada. Termin ten i sama idea szybko rozprzestrzeniły
się we Francji, Anglii, Niemczech, Italii. W XIII w. zwyczaj ten w Kościele rzymskim stał
się powszechny.
W XV w. wytworzył się u dominikanów w Wanencji zwyczaj ofiarowania w dniu
2 listopada trzech Mszy św. przez jednego kapłana. Papież Benedykt XIV w 1748 r. rozszerzył ten zwyczaj na całą Hiszpanię. W 1915 r., podczas I wojny światowej, papież Benedykt XV na prośbę opata – prymasa benedyktynów pozwolił kapłanom całego Kościoła
odprawić w tym dniu trzy Msze św. Jedną w intencji przyjętej od wiernych, drugą w intencji wszystkich wiernych zmarłych, a trzecią w intencji papieża. Zwyczaj ten nie jest
traktowany jako obowiązek.
Kościół w tym dniu wspomina zmarłych pokutujących za grzechy w czyśćcu.
Chodzi więc o których nie mogą wejść do nieba, gdyż mają pewne długi do spłacenia Bożej sprawiedliwości. Prawdę o istnieniu czyśćca Kościół ogłosił jako dogmat na soborze w
Lyonie w 1274 r. i na XXV sesji Soboru Trydenckiego (1545-1563), w osobnym dekrecie
o czyśćcu. Sobór Trydencki orzekł prawdę, że duszom w czyśćcu możemy pomagać. Cała
wspólnota Kościoła przychodzi z pomocą duszom czyśćcowym zanosząc w tym dniu
prośby przed tron Boży. Aby przyjść z pomocą zmarłym pokutującym w czyśćcu, żyjący
mogą w tych dniach uzyskać i ofiarować odpusty zupełne.
Nabożeństwo do dusz czyśćcowych było i jest bardzo żywe. Świadczą o tym uroczyście urządzane pogrzeby, często zamawiane Msze św. w intencji zmarłych, w Kościele
rzymskim powszechne są Msze św. gregoriańskie (30 Mszy św. po kolei przez 30 dni). W
Polsce istnieje nawet zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych, założone
przez błogosławionego o. Honorata Koźmińskiego – kapucyna.
Św. Paweł – Apostoł narodów woła: I w życiu więc i w śmierci należymy do Pana
(Rz 14, 8). Należymy do Pana, bo nas odkupił i wszczepił w siebie, ponieważ żyjemy w
Nim i dla Niego przez łaskę i miłość. Chrystus, Pan naszego życia, stanie się Panem naszej
śmierci, którą pochłonie swoją własną, przemieniając ją w życie wieczne.
W tym dniu pamiętamy o naszych najbliższych zmarłych i dlatego pochylamy się
nad ich mogiłami, zapalamy znicze, idziemy na cmentarz z wiązanką kwiatów i spełniamy
uczynek miłosierny co do duszy, modląc się za naszych zmarłych.

1. Witamy w parafii ks. Krzysztofa Cepila, salezjanina i wolontariuszy Salezjańskiego
Wolontariatu Misyjnego - Młodzi Światu z Krakowa. 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, wspierający edukację
najuboższych dzieci z krajów Trzeciego Świata.
2. W poniedziałek wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. Do najbliższego
piątku włącznie codziennie o godzinie 18.00 modlitwa wieczorna za zmarłych z odczytaniem
wypominków jednorazowych, oraz modlitwa wdzięczności za dar św. Jana Pawła II. Od soboty
adoracja IHS w tej intencji również od 18.00.
3. W piątek o 10.00 Msza św. za ojczyznę z okazji 101. rocznicy odzyskania przez
Polskę niepodległości dla społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. prof. Akademii
Krakowskiej św. Jana Kantego. Po niej koncert pieśni patriotycznej w kościele górnym.
4. Od najbliższej niedzieli rozpoczniemy odczytywanie nowej edycji wypominków
rocznych przed Mszami św. o godzinie 7.30, o 12.00 i o 17.00. W intencji wypominanych w
wypominkach jednorazowych i rocznych odprawimy 11 Mszy św. w każdy pierwszy piątek
miesiąca od grudnia do października 2020 r. o godzinie 7.00. Dziękujemy za ofiary pieniężne
składane przy zgłaszaniu wypominków.
Przypominamy, że do 8 listopada po nawiedzeniu cmentarza i modlitwie za zmarłych
przynajmniej w myśli zyskujemy odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. W pozostałe
dni roku po modlitwie i nawiedzeniu cmentarza zyskujemy odpust cząstkowy. Zawsze zalecamy stan łaski uświęcającej przy uzyskiwaniu odpustu, przyjęcie Komunii św. w tej intencji w
wyrażenie woli oderwania od przywiązania do grzechu.
5. W najbliższy czwartek zapraszamy na liturgię wieczorną do kościoła dolnego Nauczycieli i Nauczycieli emerytowanych z Zespołu Szkół i Przedszkoli w naszej parafii. Po
modlitwie za zmarłych odprawimy Mszę św. o bł. Boże w pracy wychowawczej i pedagogicznej dla nauczycieli. Następnie spotkamy się przy stole na plebanii. Serdecznie zapraszamy.
Ks. Kacper Nawrot zaprasza członkinie i członków Honorowej Straży NSPJ na spotkanie jutro o godzinie 17.00. Spotkanie kandydatów na ministrantów w piątek o 16.45. W
bieżącym tygodniu spotkania kandydatów do bierzmowania z klas ósmych SP jak wcześniej
zaplanowano, czyli we wtorek i w piątek po wieczornej Mszy św. (ok. 19.00) w sali nr 6.
6. W Bożym Młynie jutro od 18.00 spotkanie dla amatorów rękodzielnictwa, a w
piątek o 19.15 kolejne spotkanie w cyklu Sześć Zmysłów, poświęcone wzrokowi, które poprowadzi p. Joanna Całko.
7. W Dzień Papieski na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia zebraliśmy ofiarę 7793
PLN, w tym 5 EUR. To najwyższa kwota składki od pięciu lat. Dziękujemy kwestarzom z
parafialnego oddziału Akcji Katolickiej, Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini, młodzieży oazowej i Bożym Nutkom za przeprowadzoną zbiórkę i ofiarodawcom za hojność.

