INTENCJE MSZALNE od 11 listopada do 17 listopada 2019
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Poniedziałek, 11 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA
ORAZ NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI

7.00
7.30
18.30

1) + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska; 2) + Zofia Kolasa – int. rodziny Stanisz
++ Flora i Witold Gnatkowscy z Rodzinami
W INTENCJI OJCZYZNY

Wtorek, 12 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA

7.00
7.30
18.30

+ Mirosław Niejadlik w 6. rocz. śm.
+ Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
+ Stanisław Kraj

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

Środa, 13 listopada – WSPOMNIENIE ŚŚ. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI

7.00
7.30
18.30

+ Tadeusz Bukowski
++ Stanisław, Jan, Katarzyna
1) + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska

Czwartek, 14 listopada

7.00
7.30
18.30

1) + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska; 2) W intencji Panu Bogu wiadomej
+ Janina Lembas w 1. rocz. śm.
++ Joanna i Franciszek

Piątek, 15 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. ALBERTA WIELKIEGO, BISKUPA
I DOKTORA KOŚCIOŁA

7.00
1) ++ Czesław Barnaś w 8. rocz. śm. i ++ Zmarli z rodziny; 2) O świętość życia w rodzinie; 3) + Edward Kołodziejczyk – int. od rodziny Bakowskich
7.30
+ Aleksandra Staszczak – int. od Rodziny w rocznicę pogrzebu
18.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
Sobota, 16 listopada – UROCZYSTOŚĆ NMP OSTROBRAMSKIEJ, MATKI MIŁOSIERDZIA – ODPUST PARAFIALNY

7.00
1) + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska; 2) ++ Zofia i Stanisław Nowakowscy
9.00
1) + Adam Gąsiorek; 2) + Maria Stachowska
18.00 NOWENNA DO MB MIŁOSIERDZIA (INTENCJE): 1) + Andrzej Białko; 2) ++ Władysław Wajdzik i ++ Zmarli z rodziny Wajdzik; 3) ++ Stanisław (w rocz. śm.) i Antonina oraz ++
Zmarli z rodziny; 4) + Józef Kaniecki – int. od Żony i Dzieci; 5) + Irena Markiewicz; 6) + Józef
Kaniecki – int. od Małgorzaty i Zbigniewa Zych oraz Stanisława Sikorskiego.
XXXIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 17 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNICY

7.30
++ Maria i Kazimierz
9.00
+ Jan Bardan w 4. rocz. śm.
10.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
12.00 Dziękczynna w intencji Haliny i Kazimierza w 58. rocz. ślubu i Ich Rodziny
13.15 ++ Halina Kiszka i Zofia
17.00 Dziękczynna w intencji Agnieszki i Jacka w 25. rocz. ślubu z prośbą o opiekę MB i dla
dzieci: Barbary, Małgorzaty, Aleksandry i Michała
18.30 ++ Janina i Anicent
20.00 + Za Parafian

EWANGELIA NA XXXII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Łk 20, 27-38/
Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, i zagadnęli Go w ten sposób: „Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: «Jeśli umrze czyjś brat, który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i
niech wzbudzi potomstwo swemu bratu». Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę
i umarł bezdzietnie. Wziął ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich
będzie żoną? Wszyscy siedmiu bowiem mieli ją za żonę”.
Jezus im odpowiedział: „Dzieci tego świata żenią się i za mąż wychodzą. Lecz
ci, którzy uznani są za godnych udziału w świecie przyszłym i w powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie mogą,
gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. A
że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa o krzaku, gdy
Pana nazywa «Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba». Bóg nie jest
Bogiem umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją”.

REFLEKSJA
Po zmartwychwstaniu nikt nie będzie się żenił, ani za mąż wychodził, nie
będzie trzeba przekazywać doczesnego życia. Pozostaną więzi przeżywane na tym
etapie naszego istnienia, lecz będą miały inny charakter. Żywy Bóg – Pan życia,
pragnie, byśmy z Nim żyli. Dlatego ufnie kroczmy drogą, którą nam wskazuje.

ANALIZA SYNODU DLA AMAZONII
Amazonia: nowe drogi dla Kościoła i ekologii
integralnej – pod takim hasłem obradowało w dniach 6-27
października w Watykanie Specjalne Zgromadzenie Synodu Biskupów dla Amazonii. Poświęcone ono było
przede wszystkim ewangelizacji tego rozległego obszaru,
ale także miało zwrócić uwagę świata na jego mieszkańców i ich problemy, w tym dotyczące ekologii, szczególnie ważne dla tego regionu – wyjaśniał sekretarz generalny Synodu kard. Lorenzo Baldisseri.
Również papież Franciszek w swym końcowym wystąpieniu podkreślił, że uczestnicy
zgromadzenia skupili swą uwagę na ewangelizacji i potrzebie nawrócenia. W tym więc kluczu należy odczytywać same obrady, jak też padające na nich, niekiedy śmiałe i nowatorskie, propozycje.
Nic dziwnego, skoro poszukiwanie nowych dróg dla Kościoła było zawarte w samym temacie synodu.
VIRI PROBATI CZY DIAKONI STALI?
Sprawą budzącą najwięcej emocji była zgłaszana jeszcze przed rozpoczęciem zgromadzenia propozycja święcenia dla Amazonii tzw. viri probati – starszych, żonatych mężczyzn, darzonych
szacunkiem przez wspólnotę, w której przewodniczą nabożeństwom słowa Bożego, towarzyszą
rodzinom i młodzieży, koordynują pracę duszpasterską, faktycznie pełniąc rolę „proboszczów”.
Chodziłoby więc właściwie o potwierdzenie istniejącej już sytuacji, która wynika z dramatycznego
braku księży w tym regionie. Z tego powodu wierni uczestniczą w Mszy Św. często zaledwie raz w
roku. Coraz mniej jest również misjonarzy gotowych do osiedlenia się na tych trudno dostępnych
obszarach.
Prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Beniamino Stella sugerował, że viri probati,
wskazani przez wspólnotę wierzących, łączyliby swą posługę kapłańską z pracą zawodową i troską
o własną rodzinę, jednak działaliby wyłącznie w miejscu swego zamieszkania. Natomiast kapłani –
celibatariusze mieliby odpowiadać za większe obszary, a także formację wspólnot wierzących i
samych viri probati.
Ostatecznie w dokumencie końcowym – prawdopodobnie pod wpływem ojców synodalnych z Europy – postawiono na propagowanie w Amazonii diakonatu stałego (diakonat na całe
życie, a więc niebędący pierwszym stopniem do święceń kapłańskich). Diakoni stali nie mogą wykonywać funkcji kapłańskich (sprawowanie Mszy Św., spowiadanie, udzielanie sakramentu chorych), ale mogą udzielać Komunii Św., chrztu, asystować przy zawieraniu małżeństwa, głosić kazania, przewodniczyć pogrzebom i różnym nabożeństwom. Ich zadaniem jest też niesienie pomocy
chorym, ubogim i cierpiącym.
Dokument końcowy zaleca jednak rozważenie propozycji udzielania w przyszłości święceń kapłańskim tym diakonom stałym, którzy sprawdzili się w swej posłudze. Ale, jak na razie, ta
propozycja mogłaby dotyczyć jedynie niektórych części Amazonii. O ile bowiem np. w archidiecezji Belém do Pará obok 200 księży jest 100 diakonów stałych, to np. w archidiecezji Porto Velho
jest 40 księży i ani jednego diakona stałego. Upłynąć musiałyby długie lata, zanim pojawiliby się
tam lokalni diakoni stali - kandydaci do święceń kapłańskich, a tylko tacy wchodziliby w grę, gdyż
musieliby się oni wywodzić z lokalnej amazońskiej społeczności.
REDYSTRYBUCJA KSIĘŻY
Najszybszym możliwym rozwiązaniem problemu braku duchowieństwa jest zaproponowana na synodzie redystrybucja geograficzna księży. Zdarza się bowiem, że nie brakuje ich w nieamazońskiej części danego kraju. Jest też wielu księży z państw regionu panamazońskiego, którzy wyjechali do Ameryki Północnej i Europy. Przeniesienie choćby części z nich do pracy w Amazonii
znacznie poprawiłoby dostępność sakramentów dla miejscowych wiernych. Wymagałoby to jednak
wzbudzenia w nich „gorliwości apostolskiej”, bez której niemożliwa jest praca w amazońskich
warunkach.

Pojawiła się również ciekawa propozycja wysyłania młodych księży i zakonników na
przynajmniej jeden rok do pracy duszpasterskiej na terenach misyjnych, np. do Amazonii. Dotyczyłoby to także duchownych zamierzających wstąpić do służby dyplomatycznej Stolicy Apostolskiej.
Ciąg dalszy w następnym numerze Wspólnoty

OGŁOSZENIA PARAFIALNE NA XXXII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś w Kościele w Polsce Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym w
Sudanie Południowym. Wsparliśmy tą inicjatywę kwestą z ubiegłej niedzieli w wysokości
12808,74 PLN, 30 USD i 19 EUR przez pośrednictwo Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego
na potrzeby obozu uchodźców dla Sudańczyków, który w ubiegłym roku powstał w Palabek, w
Ugandzie. Więcej na stronie internetowej parafii.
2. Jutro w 101. rocznicę odzyskania Narodowe Święto Niepodległości naszej Ojczyzny. W naszym kościele kolejna Msza św. Za Ojczyznę o godzinie 18.30. Po Mszy św. (ok.
godz. 19.15) wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych w Bożym Młynie. Kancelaria parafialna
w święto nie urzęduje. Jutro wspomnimy św. Marcina z Tours, biskupa. We wtorek wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, w środę wspomnimy pierwszych męczenników Polski
z Międzyrzecza. W piątek wspomnienie św. Alberta Wielkiego, biskupa i doktora Kościoła.
W sobotę wspomnienie patronalne Matki Bożej Miłosierdzia, patronki naszego dolnego Kościoła. W ten dzień Msze sw. w kościele dolnym o 7.00 i o 9.00. Suma o godzinie 18.30
w kościele górnym poprzedzona permanentną nowenną do Matki Bożej Miłosierdzia. Intencje
nowennowe odczytamy wyjątkowo na początek nabożeństwa, więc ofiarodawców zapraszamy
na 18.00. Sumę odprawi i kazanie wygłosi ks. dr Marek Kościelniak świętujący 30. rocznicę
święceń kapłańskich. Kancelaria parafialna w sobotę nie urzęduje.
W najbliższą niedzielę w naszym kościele będziemy gościć ks. kanonika Jacka
Piszczka, który jak co roku wygłosi kazania i zbierze składkę na budowę kościoła św. Jacka w
naszym dekanacie. W kościele na świecie będzie to 3. Światowy Dzień Ubogich.
Zapraszamy w ten dzień wszystkich, którzy zazwyczaj samotnie spędzają czas na
wspólny niedzielny obiad do Bożego Młyna na godz. 13.00. Najlepiej po udziale we Mszy św.
o godzinie 12.00. Możemy też zanieść przygotowany obiad osobom obłożnie chorym. Konieczne jest jednak wcześniejsze zgłoszenie w zakrystii lub w Młynie, chętnych do do udziału
we wspólnym obiedzie i do dostarczenia obiadu. Zapisy chętnych od dziś do środy po każdej
Mszy św. w zakrystii.
Zachęcamy również do zainteresowania się losem ubogich na własną rękę i zaproszenia ich do siebie na wspólny obiad w niedzielę, lub w Wigilię.
Ofiary zebrane do skarbony na Kuchnię św. Jana Kantego w najbliższą niedzielę w
połowie wykorzystamy na przygotowanie parafialnego obiadu, drugą połowę przeznaczymy na
organizację archidiecezjalnego dnia ubogich, który rozpocznie się w namiocie na Małym Rynku już w środę 13 listopada. (szczegóły na plakatach w gablotach i na stronie internetowej
parafii w arykule o zbiórce dla Sudanu)
3. W Bożym Młynie w środę o godz. 18 wykład na temat Edukacji spersonalizowanej
wygłosi dr Stanisław Kowal, ojciec siedmiorga dzieci, orędownik wolności w edukacji. W
piątek o godz. 19.15 dr Anna Wajda opowie o pracy rybaka w czasach Jezusa.
4. Dziękujemy młodym i dzieciom z nauczycielami za udział we Mszy św. za Ojczyznę, koncercie pieśni patriotycznych i wspólnym śpiewaniu hymnu państwowego w miniony
piątek.
5. Ks. bp Damian Muskus przyjął zaproszenie do bierzmowania naszej młodzieży z
klas ósmych i wyznaczył termin bierzmowania na wtorek, 24 marca 2020 r. na godzinę 18.30
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w bazylice Ofiarowana NMP w Wadowicach
i św. Floriana w Krakowie ks. dra Jacka Pietruszkę, dyrektora Muzeum Dom Rodzinny św.
Jana Pawła II. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

