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Poniedziałek, 18 listopada – WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I MĘCZENNICY

7.00
1) + Maria Nowak – int. od Franciszka i Lukrecji; 2) ++ Genowefa i Władysław Muchowie
oraz Ryszard syn
7.30
+ Wincenty Gara
18.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
Wtorek, 19 listopada – WSPOMNIENIE BŁ. SALOMEI, ZAKONNICY

7.00
7.30
18.30

++ Zofia, Wit, Andrzej Durańscy
+ Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
+ Elżbieta Budzyna

Środa, 20 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBITERA

7.00
O potrzebne łaski, dary DŚ, opiekę MB i wstawiennictwo bł. Janusza dla ks. Janusza Korepty w dniu imienin – int. od Parafian
7.30
+ Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
18.30 ++ Władysława (ona) i Władysław
Czwartek, 21 listopada – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP

7.00
7.30
18.30

+ Janusz Kowalczyk
+ Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
+ Irena Chmiel – int. od Róży VIII.

Piątek, 22 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. CECYLII, DZIEWICY I MĘCZENNICY

7.00
1) + Mieczysław Bajsarowicz – int. od Sąsiadów; 2) ++ Stefania i Tomasz Czapikowie
oraz Krzysztof syn
7.30
+ Jan Sajdera
18.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
Sobota, 23 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. KLEMENSA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA ORAZ ŚW. KOLUMBANA, OPATA

7.00
1) Krystyna; 2) ++ Wiesława (ona) Wiśniewska w 8. rocz. śm.; Genowefa i Bogusław oraz
Czesław Wiśniewscy
7.30
+ Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
18.30 + Maria w 1. rocz. śm.
XXXIV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 24 listopada – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA

7.30
O zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę MB dla Anny
9.00
++ Józef Niezgoda w 13. rocz. śm., Józef Wójcik w 23. rocz. śm. i ++ Zmarli z Ich rodzin
oraz ++ Zmarli z rodziny Orawiec
10.30 + Jan Koper – Msza Św. gregoriańska
12.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla Magdaleny i Dominika w 20. rocz.
ślubu i ich rodziny
13.15 ++ Katarzyna i Wojciech
17.00 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Cecylii Kęsek
18.30 ++ Krystyna i Franciszek
20.00 + Za Parafian

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA XXXIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Łk 21, 5-19/
Gdy niektórzy mówili o świątyni, że jest przyozdobiona pięknymi kamieniami i
darami, Jezus powiedział: ”Przyjdzie czas, kiedy z tego, na co patrzycie, nie zostanie
kamień na kamieniu, który by nie był zwalony”. Zapytali Go: ”Nauczycielu, kiedy to
nastąpi? I jaki będzie znak, gdy się to dziać zacznie?”. Jezus odpowiedział: ”Strzeżcie
się, żeby was nie zwiedziono. Wielu bowiem przyjdzie pod moim imieniem i będą mówić: «Ja jestem» oraz «nadszedł czas». Nie chodźcie za nimi. I nie trwóżcie się, gdy
posłyszycie o wojnach i przewrotach. To najpierw musi się stać, ale nie zaraz nastąpi
koniec”. Wtedy mówił do nich: ”Powstanie naród przeciw narodowi i królestwo przeciw królestwu. Będą silne trzęsienia ziemi, a miejscami głód i zaraza; ukażą się
straszne zjawiska i wielkie znaki na niebie. Lecz przed tym wszystkim podniosą na was
ręce i będą was prześladować. Wydadzą was do synagog i do więzień oraz z powodu
mojego imienia wlec was będą do królów i namiestników. Będzie to dla was sposobność do składania świadectwa. Postanówcie sobie w sercu nie obmyślać naprzód swej
obrony. Ja bowiem dam wam wymowę i mądrość, której żaden z waszych prześladowców nie będzie się mógł oprzeć ani się sprzeciwić. A wydawać was będą nawet rodzice
i bracia, krewni i przyjaciele i niektórych z was o śmierć przyprawią. I z powodu mojego imienia będziecie w nienawiści u wszystkich. Ale włos z głowy wam nie zginie.
Przez swoją wytrwałość ocalicie wasze życie”.

REFLEKSJA
Wspaniała świątynia jerozolimska została zburzona. Pan Bóg cieszy się z
okazałego kultu, ale jeśli nie towarzyszy mu przemiana serca, to nie ma on większej
wartości. Wszystko, co doczesne, przeminie. Dlatego trzeba starać się budować
duchową świątynię. Być w niej choćby małym, ale mocnym elementem.

ANALIZA SYNODU DLA AMAZONII
POSŁUGI DLA KOBIET
Podczas obrad synodalnych wskazywano
także na rolę, jaką w Kościele w Amazonii odgrywają kobiety, faktycznie znajdując się „na
pierwszej linii ewangelizacji”: jako katechetki i
liderki lokalnych wspólnot. Podkreślano, że należy dać im „wsparcie instytucjonalne” w zadaniach, które wypełniają, poprzez formalne umożliwienie im pełnienia funkcji lektorki (czytające fragmenty Pisma Świętego w
czasie liturgii) i akolitki (pomagające w sprawowaniu liturgii), a także ustanowienie
nowych posług kościelnych, specjalnie dla nich przeznaczonych, a niezwiązanych z
sakramentem świeceń, np. posługi „kobiety kierującej wspólnotą”.
Zgłoszono też postulat wprowadzenia posługi diakonis. Jednak w tym celu
konieczne byłoby najpierw wznowienie prac (lub ustanowienie nowej) komisji teologicznej ds. diakonatu kobiet, powołanej przez papieża w 2016 r., a która zakończyła
swą działalność w 2018 r. Skupiła się ona na badaniu funkcji diakonis w pierwszych
wiekach Kościoła, o czym wspominają nieliczne istniejące do dziś źródła. Według
nieoficjalnych informacji, członkowie komisji nie znaleźli wystarczających podstaw
historycznych, antropologicznych i teologicznych do przywrócenia takiej posługi kobiet w Kościele. Szans więc na to raczej nie ma.
OBRZĄDEK AMAZOŃSKI
Ojcowie synodalni zwracali uwagę, że stała obecność Kościoła w lokalnych
wspólnotach Amazonii jest tym bardziej potrzebna, że w ostatnich kilkudziesięciu
latach ponad połowa mieszkańców tego regionu odeszła z Kościoła katolickiego do
wspólnot ewangelikalnych, które bardzo szybko się tam rozprzestrzeniają.
Jedną z odpowiedzi – oprócz zwiększenia liczby kapłanów i dostępności sakramentów – miałoby być stworzenie odrębnego obrządku amazońskiego w Kościele.
Chodzi o to, by Kościół nie był postrzegany przez ludy Amazonii jako obce ciało, lecz
miał naprawdę amazońskie oblicze. Inkulturacja Ewangelii miałaby się wyrazić także
w formach liturgicznych, które bardziej pomagałyby tamtejszym katolikom w bliższym ich kulturowemu doświadczeniu, a więc bardziej świadomym przeżywaniu wiary.
Wypracowaniem takiego nowego obrządku (dotychczas jest ich w Kościele
katolickim 23) miałby zająć się proponowany stały posynodalny organ biskupi (Organismo Eclesial Regional Postsinodal), którego zadaniem byłoby wcielanie w życie
wniosków wypływających z synodalnych obrad. Obejmowałoby to m.in. tłumaczenie
tekstów biblijnych i zredagowanie tekstów liturgicznych w lokalnych językach; zaadaptowanie formy sakramentów przy zachowaniu ich materii; rozwijanie muzyki i
śpiewu, które mogą być wykorzystane w liturgii, itp.
Ciąg dalszy w następnym numerze Wspólnoty

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dziś w Kościele 3. Światowy Dzień Ubogich. Na Małym Rynku obchody
według harmonogramu z plakatu. W Bożym Młynie o 13.00 obiad dla 50 chętnych. W
kościele do skarbony na Kuchnię św. Jana Kantego zbieramy ofiary pokrywające organizację Dnia Ubogich. Ciesząc się obecnością wikariusza parafii św. Jacka, ks.
Krzysztofa Jobdy, dzisiejszą tacę przeznaczamy na budowę kościoła św. Jacka tamże.
2. W poniedziałek wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, we wtorek wspomnimy bł. Salomeę, zakonnicę, w środę św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera; w czwartek Ofiarowanie NMP, w piątek św. Cecylię, dziewicę i
męczennicę, patronkę śpiewu i muzyki kościelnej. Wśród wszystkich, którzy przygotowali uroczystość święta Patronki dolnego kościoła, MB Miłosierdzia dziękujemy
sumiście, ks. Markowi Kościelniakowi, jak również p. organiście Andrzejowi Garbieniowi, chórowi PanaMa, scholi młodzieżowej. Niech im Bóg błogosławi w czasie
prób, naszej wspólnej modlitwy i w codziennym życiu. Chór zaprasza chętnych śpiewaków na spotkania we wtorki wieczorem, schole młodzieżowa i dziecięca w piątki
wieczorem. Najbliższa niedziela to uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata.
3. W najbliższą sobotę po Mszy św. wieczornej czuwanie wigilijne przed tą
uroczystością przed Najświętszym Sakramentem do godziny 21.00 animowane przez
Katolicką Odnowę w Duchu Świętym Manus Domini, Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Honorową Straż NSPJ i Młodzież Oazową. W uroczystość Chrystusa Króla po
Mszy św. o 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Najświętszego
Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodziny ludzkiej.
4. W bieżącym tygodniu codziennie o 18.00 Maraton Modlitewny Totus Tuus
czyli modlitwa wdzięczności za Osobę i nauczanie św. Jana Pawła II. W najbliższy,
trzeci czwartek miesiąca poszerzymy tą modlitwę o oddanie czci relikwiom św. Jana
Pawła II. jak to regularnie od roku czynimy w ten dzień.
W bieżącym tygodniu, ze względu na wyjazdy księży poza parafię okazja do
spowiedzi św. wieczorem w poniedziałek i we wtorek tylko przed Mszą św. od godziny 18.05.
5. W celu ujednolicenia błogosławienia dzieci, które nie przyjęły I Komunii
św., a podchodzą rodzicami lub same do stopnia komunijnego informujemy, że chętnie udzielimy błogosławieństwa tym dzieciom, które wyrażą chęć przyjęcia go przez
gest przytkniętego do ust paluszka (podobny do gestu zachowania ciszy). Rodziców
prosimy o rozmowę z dziećmi na ten temat i wypracowanie nawyku wykonania gestu.
Spotkanie dla rodziców i dzieci pierwszokomunijnych w sprawie strojów na
uroczystość odbędzie się w poniedziałek o godzinie 19.15 w kościele dolnym.
6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię Kolendo i śp. Juliana Gondka. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

