INTENCJE MSZALNE od 7 września do 13 września 2020
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Poniedziałek, 7 września – WSPOMNIENIE ŚW. MELCHIORA GRODZIECKIEGO,
PREZBITERA I MĘCZENNIKA
7.00
1) ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska;
2) + Maria Laskowska – int. od Róży VIII., której była Członkinią;
3) + Janina Hahn – int. od Róży VII., której była Członkinią
7.30
+ Genowefa Kowalczyk – int. od rodziny Jurczyk z Bielska-Białej
18.30
+ Marian Katra
Wtorek, 8 września – ŚWIĘTO NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
7.00
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Marii Mecew
7.30
++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
18.30
O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii Kamińskiej w dniu imienin oraz bł. Boże dla
Rodziny
Środa, 9 września – WSPOMNIENIE BŁ. ANIELI SALAWY, DZIEWICY ORAZ
ŚW. PIOTRA KLAWERA, PREZBITERA
7.00
+ Aleksander Gawron
7.30
++ Ludwika (ona), Jan i Rajmund Zawitowscy – int. od Córki
18.30
++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
Czwartek, 10 września
7.00
1) ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska;
2) + Maria Laskowska – int. od Róży VI.
7.30
+ Janusz Maciaszkiewicz – int. od Róży VIII.
18.30
+ Genowefa Kowalczyk – int. od rodziny Dobrowolskich z Bielska-Białej
Piątek, 11 września
7.00
1) + Longina (ona) w 16. rocz. śm.;
2) + Maria Laskowska – int. od Grupy pielgrzymkowej;
3) + Janina Hahn – int. od Róży VII.
7.30
+ Genowefa Kowalczyk – int. od Krystyny i Adama z Róży VI.
18.30
++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
Sobota, 12 września – WSPOMNIENIE NMP IMIENIA MARYI
7.00
1) + Genowefa Kowalczyk – int. od Zofii Miejskiej;
2) + Maria Laskowska – int. od Akcji Katolickiej
7.30
1) ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska;
2) + Janina Hahn – int. od Róży VI.
18.30
++ Ireneusz w 2. rocz. śm., Stanisław i Michalina
XXIV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 13 września – WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7.30
O potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii i Edwarda Brandysów
9.00
+ Maria Olech w 7. rocz. śm.
10.30
1) I. KOMUNIA ŚWIĘTA;
2) ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
12.00
+ Teresa Kralka
13.15
Za Parafian
17.00
+ Leokald Skłodowski – int. od Rodziny
18.30
+ Teresa Szafruga w 1. rocz. śm. int. od córki, Anny z Mężem i Dziećmi
20.00
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Anny i Krzysztofa w 15. rocz. ślubu i dla Rodziny

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA XXIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mt 18, 15-20/
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź i upomnij go w cztery
oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z
sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś Kościołowi. A
jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik.
Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi,
będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w
niebie.
Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w
niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród
nich».

REFLEKSJA
Napomnienie braterskie jest cenną przysługą. Nie wszyscy chcą je
jednak przyjąć. Przyjaźń jednak zobowiązuje, by go udzielić błądzącemu.
Ale tak, by czuł, że wypływa ono z troski o jego dobro. Ufajmy w moc
wspólnej modlitwy. Razem polecajmy Bogu to, co ważne dla nas, naszych
sióstr i braci.

BISKUPI ZDECYDOWALI: TRZY NOWE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

WEZWANIA LITANII LORETAŃSKIEJ
I KOREKTA W „OJCZE NASZ”
Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła polskie tłumaczenie
trzech nowych wezwań litanii loretańskiej: Matko miłosierdzia,
Matko nadziei, Pociecho migrantów. Decyzje zapadły na 386. Zebraniu Plenarnym KEP.
Nowe wezwania litanii loretańskiej, wprowadzone w języku łacińskim przez Stolicę Apostolską 20 czerwca 2020 r., będą odtąd brzmiały w języku polskim Matko miłosierdzia (po Matko
Kościoła), Matko nadziei (po Matko łaski Bożej), Pociecho migrantów (po Ucieczko grzesznych).
Zaznaczono, że wezwania Matko miłosierdzia, które w polskiej wersji litanii już było w użyciu po
wezwaniu Matko łaski Bożej, odtąd będzie znajdować się w nowym miejscu.
Nie można dokładać dodatkowych wezwań np. „Królowo świata”, tylko dla dokończenia
symetrycznej frazy melodycznej – zwrócił uwagę sekretarz Komisji KEP ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów ks. Dominik Ostrowski. Podkreślił, że w litaniach priorytetem jest tekst modlitwy, a nie melodia, dlatego należy promować lub komponować takie melodie litanii, które nie zakładają parzystej liczby wezwań. Nowe brzmienie litanii loretańskiej obowiązuje z dniem podjęcia
uchwały, tzn. od 28 sierpnia 2020 r. W obecnym kształcie litania loretańska ma 55 wezwań do Matki Bożej. Litania loretańska nazywana jest także litanią do Najświętszej Maryi Panny. Pierwsza
wersja tego rodzaju modlitwy powstała w XII wieku we Francji, nie zachowała się. Utrwaliła się
wersja używana od pierwszej połowy XVI wieku w Loreto. Stąd nazwa litania loretańska. W 1587
roku papież Sykstus V związał z jej odmawianiem przywilej odpustu. W roku 1631 zakazano
wprowadzania wszelkich zmian w litanii bez zezwolenia Stolicy Apostolskiej, co wpłynęło na jej
ujednolicenie i upowszechnienie.
Biskupi zatwierdzili też ujednolicenie brzmienia wybranych modlitw oraz polskie tłumaczenie tekstów liturgicznych na wspomnienie dowolne św. Jana XXIII. Wyjaśniono, że ujednolicenie polskiego brzmienia wybranych form modlitewnych, publikowanych w różnych źródłach, ma na
celu korektę zauważonych rozbieżności i niedogodności oraz wprowadzenie ładu na forum wydawnictw katolickich, także w internecie.
Decyzja biskupów dotyczy m.in. modlitwy Pozdrowienia Anielskiego, w której poprawna
formuła to Zdrowaś Maryjo (nie …Mario), błogosławionaś Ty między niewiastami (a nie np. błogosławiona jesteś).
Wśród ujednoliconych formuł znalazła się także modlitwa O mój Jezu (fatimski akt strzelisty z modlitwy różańcowej) z formułą dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują
Twojego miłosierdzia, oraz wezwanie O Krwi i Wodo z kultu Bożego Miłosierdzia, w której potwierdzono, jako obowiązującą formułę …któraś wypłynęła… (nie wytrysnęła). Wyjaśniając zmianę
ostatniej modlitwy zaczerpniętej z Dzienniczka św. s. Faustyny zwrócono uwagę, że sama s. Faustyna używa różnych brzmień: wytrysła (Dz. 83 i 309), wytrysnęła (Dz. 187), wytrysłaś (Dz. 813). – W
oficjalnych zatwierdzonych modlitewnikach Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (Jezu,
ufam Tobie z r. 1993 oraz Bóg bogaty w Miłosierdzie z 2014 r.) używa się formy wypłynęła nawiązującego do biblijnej sceny przebicia serca Chrystusa: jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i
natychmiast wypłynęła krew i woda – zwrócili uwagę biskupi.
Dla użytku modlitewnego Kościół zgodnie ze swoim prawem przyjmował przez wielki
formuły, które mogły nieco odchodzić od tekstu źródłowego i nadal pozostawały autentyczną interpretacją teologiczną źródła, np. mszalna formuła Panie nie jestem godzien czy modlitwa Ojcze nasz,
(która w samych Ewangeliach ma niejednorodne brzmienie), a nawet formuła konsekracji eucharystycznej, która w Biblii ma cztery źródła, każde nieco odmienne. Wśród ujednoliconych modlitw są
także modlitwa Aniele Boży oraz fatimska Modlitwa Anioła. W przypadku modlitwy „Ojcze nasz”
KEP zwraca uwagę na fragment I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego i proponuje,
by w modlitwie nie pisać złego wielką literą.

1. Dziś, z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. W bieżącym tygodniu we wtorek święto Narodzenia NMP, w środę wspomnienie bł. Anieli Salawy. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy 10. Tydzień Wychowania pod
hasłem Budujmy więzi.
3. W najbliższą niedzielę o godzinie 10.30 I Komunię świętą przyjmą dzieci z klas
IV SP. Prosimy wiernych aby w ten dzień jeśli to tylko możliwe uczestniczyli we Mszy
św. o innej porze, żeby dać możliwość rodzinom dzieci swobodnie uczestniczyć w uroczystości. Gościom, którzy nie przybędą do świątyni na uroczystość polecamy transmisję
Mszy św komunijnej o 10.30 lub zwyczajową transmisję o godzinie 12.00.
4. Do tej pory na Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej na 13 września
br. zapisały się trzy osoby. Zapisy trwają dziś do 21. Wyjazd o 7.00 z parkingu przy kościele, powrót około godziny 17.00. Koszt 10 PLN, dzieci bezpłatnie.
5. W dniu dzisiejszym otwieramy nowy tom księgi intencji mszalnych. Można
zamawiać lub rezerwować terminy Mszy św. na rok 2021. Warto pamiętać przy dokonywaniu rezerwacji, że Mszę św. gregoriańską zwyczajowo ofiarujemy w intencji jednej
osoby. W najbliższą niedzielę zbierzemy zawieszoną od lutego br. składkę na potrzeby
inwestycyjne w parafii.
6. O nowym brzmieniu Litanii Loretańskiej do NMP zaaprobowanym przez biskupów polskich i innych modlitw przeczytamy w najnowszym numerze Wspólnoty.
7. Poradnia Pomoc Bliźniemu wznawia swoją działalność zawieszoną od marca
br. Szczegóły pojawią się w bieżącym tygodniu na stronie internetowej parafii i w gablotach.
8. PanaMa Chór wznawia działalność po przerwie wakacyjnej. Pierwsza próba
chóru we wtorek 15 września o godzinie 19.15 w Bożym Młynie. Chórzyści zapraszają na
próby każdego, kto śpiewa, albo chce spróbować śpiewać.
9. W stanie pandemii stwierdzamy większe zainteresowanie zakupem asortymentu
miodowego. W najbliższą niedzielę zaprzyjaźnieni pszczelarze otworzą przy wejściu do
kościoła kiermasz miodowy.
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię Siemieniec oraz w parafii MB
Nieustającej Pomocy w Mydlnikach śp. Eugeniusza Kapustianyka. Wieczny odpoczynek
racz Im dać Panie...

