INTENCJE MSZALNE od 14 września do 20 września 2020
Poniedziałek, 14 września – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO
7.00
1) ++ Aniela Piechnik w 16. rocz. śm.; ++ Stanisław i Maria;
2) + Janina Dubiel w 1. rocz. śm.;
3) + Maria Laskowska – int. od Sąsiadów z klatki
7.30
+ Genowefa Kowalczyk – int. od Małgorzaty i Wiesława (on) Miejskich
18.30
++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
Wtorek, 15 września – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY BOLESNEJ
7.00
W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30
++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
18.30
+ Genowefa Kozień
Środa, 16 września – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW KORNELIUSZA, PAPIEŻA, I CYPRIANA, BISKUPA
7.00
++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
7.30
+ Genowefa Kowalczyk – int. od Krystyny Róg z Rodzinami
18.30
INTENCJE NOWENNOWE DO MBM: 1) ++ Janina, Maria; 2) ++ Ewa w 5. rocz. śm.,
Tadeusz, Wanda, ks. Jacek Moryto; 3) + Aleksander Krukowski; 4) + Józefa (ona) Hennelowa; 5) ++
Roman, Irena, Piotr; 6) ++ Zofia, Albin
Czwartek, 17 września – WSPOMNIENIE ŚW. ROBERTA BELLARMINA, BISKUPA I
DOKTORA KOŚCIOŁA ORAZ ŚW. ZYGMUNTA SZCZĘSNEGO FELIŃSKIEGO, BISKUPA
7.00
1) O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Roberta Tupty w dniu imienin;
2) + Maria Laskowska – int. od Pracowników S-DRUK
7.30
+ Mieczysław Susuł – int. od Anny i Mieczysława (on) Faron
18.30
++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
Piątek, 18 września – ŚWIĘTO ŚW. STANISŁAWA KOSTKI, ZAKONNIKA, PATRONA POLSKI
7.00
1) O zdrowie i potrzebne łaski dla rodziny Suberlaków oraz ks. Bolesława;
2) + Maria Laskowska – int. od Pracowników magazynu S-DRUK;
3) + Janina Hahn – int. od Koła Rodziny Radia Maryja
7.30
++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
18.30
+ Genowefa Kowalczyk – int. od Jacka Róg z Rodziną
Sobota, 19 września – WSPOMNIENIE ŚW. JANUAREGO, BISKUPA I MĘCZNNIKA
7.00
1) ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska;
2) + Alicja Stanek – int. od Uczennic klasy XI C LO w Rzeszowie r. 1965.
7.30
1) + Stanisław Sroka w 12. rocz. śm. ;
2) + Janina Hahn – int. od Marty Korbiel
18.30
++ Stanisława (ona) i Stefan Grobliccy w rocz. śm.
XXV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 20 września
7.30
++ Józefa (ona), Stanisław i Urszula
9.00
+ Zygmunt Motyka w rocz. urodzin
10.30
++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska
12.00
++ Stefania i Ludwik oraz ++ Emilia i Borys i ++ Zm. z ich Rodzin
13.15
Za Parafian
17.00
+ Franciszek Wszołek w 10. rocz. śm.
18.30
+ Zofia Wajda w 1. rocz. śm.
20.00
++ Zofia, Józef, Władysław – int. od Córki Jakubas

13września 2020 nr 37 (308), rok VI

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA XXIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mt 18, 21-35/
Piotr podszedł do Jezusa i zapytał: «Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój
brat zawini względem mnie? Czy aż siedem razy?». Jezus mu odrzekł: «Nie mówię ci,
że aż siedem razy, lecz aż siedemdziesiąt siedem razy. Dlatego podobne jest królestwo
niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swymi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który był mu winien dziesięć tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem z żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby dług w ten sposób odzyskać. Wtedy sługa padł mu do stóp i
prosił go: „Panie, okaż mi cierpliwość, a wszystko ci oddam”. Pan ulitował się nad
owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, który mu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc:
„Oddaj, coś winien!”. Jego współsługa padł przed nim i prosił go: „Okaż mi cierpliwość, a oddam tobie”. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia,
dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego, widząc, co się działo, bardzo się zasmucili.
Poszli i opowiedzieli swemu panu wszystko, co zaszło. Wtedy pan jego, wezwawszy go,
rzekł mu: „Sługo niegodziwy! Darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś.
Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą?”. I uniósłszy się gniewem, pan jego kazał wydać go katom, dopóki
mu nie odda całego długu. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z
was nie przebaczy z serca swemu bratu».

REFLEKSJA
Chrystus wzywa do nieustannego przebaczania. Pokazuje brak miłosierdzia u
tego, kto doznał wielkiego miłosierdzia. Trzeba modlić się za prześladowców. Pragnąć
ich dobra. Można w godziwy sposób dążyć do osiągnięcia sprawiedliwości. Ale trzeba
pamiętać o tym, co otrzymaliśmy od Boga. Jak bardzo każdego dnia nas obdarowuje i
zawsze nam przebacza, gdy szczerze żałujemy za nasze grzechy.

KARDYNAŁ KALWARYJSKI”
SPOCZĄŁ
W KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ
Śp. Marian Jaworski został pochowany w krypcie kaplicy
cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Zgodnie z ostatnią wolą Zmarłego, na płycie
nagrobnej widnieje inskrypcja: + Marian kard. Jaworski, metropolita lwowski – „kardynał
Kalwaryjski”.
W Sanktuarium Pasyjno-Maryjnym w Kalwarii Zebrzydowskiej w piątek, 11 września, miały miejsce uroczystości pogrzebowe zmarłego 5 września śp. kard. Mariana Jaworskiego. Rozpoczęły się od modlitewnego czuwania przy trumnie z ciałem byłego metropolity
lwowskiego. O godz. 11.00 rozpoczęła się Msza Święta pogrzebowa. Eucharystii przewodniczył metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki.
Na początku uroczystości nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio odczytał telegram kondolencyjny papieża Franciszka. W sercach tych, którzy go znali, zapisał się
jako człowiek niezwykle prawy, szczery, odważny, a przede wszystkim miłujący Kościół – napisał Ojciec Święty.
Homilię wygłosił o. dr hab. Romuald Kośla OFM, wykładowca Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jego wysiłki zmierzały do ukazania prawdy, iż Chrystus tak
bardzo ukochał człowieka w całej pełni jego człowieczeństwa, że sam przyjął ludzką naturę. Ks.
Kardynał bowiem sam zachwycał się pięknem ludzkiej natury i dążył do tego, aby ludzie zechcieli je odkryć, aby pokochali całe swoje człowieczeństwo, niczego nie wyłączając, nawet
jego słabości, kruchości. Na wszystkie możliwe sposoby ukazywał słowem i życiem, jak piękny
jest człowiek, którego odkupił Jezus Chrystus, nawet jeśli sam tego nie dostrzega, jak piękny
jest każdy człowiek w swej pełni, nawet jeśli błądzi! – mówił w homilii o. Kośla. Podkreślał też
zasługi kard. Jaworskiego dla archidiecezji lwowskiej i Kościoła na Ukrainie.
Żegnając dziś ks. Kardynała Mariana Jaworskiego, dziękujemy za wszystkie inne cuda
Bożej Opatrzności zachowane w głębi serc ludzi, którzy pisali dzieje tamtego Kościoła po
upadku komunizmu – powiedział. Twoje ciało, Księże Kardynale, jak obumarłe ziarno składamy w kalwaryjskiej ziemi uświęconej modlitwami pielgrzymów, a nierzadko zroszonej ich łzami. Strzec je będzie Boża Rodzicielka Maryja, która tu króluje, uzdrawia i pociesza – dodał,
kończąc homilię.
W imieniu Konferencji Episkopatu Polski na ręce metropolity krakowskiego abp.
Marka Jędraszewskiego abp Stanisław Gądecki przekazał kondolencje wszystkim, których
dotknęła śmierć śp. kard. Mariana Jaworskiego. Zmarły Kardynał wyrażał swoją wielkość przez
pracę, którą zawsze rozumiał jako służbę – napisał abp Gądecki, którego kondolencje odczytał
rzecznik Konferencji Episkopatu Polski o. Leszek Gęsiak SJ.
Na zakończenie Mszy św. pogrzebowej wszystkim uczestnikom uroczystości podziękował metropolita lwowski abp Mieczysław Mokrzycki. Kard. Marian Jaworski związał swoje
życie z trzema diecezjami: lwowską, lubaczowską i krakowską. W każdych z tych miejsc miał
swój dom. W każdym z tych miejsc widać jego miłość do Kościoła – mówił metropolita lwowski, dziękując za przygotowanie uroczystości pogrzebowych również w Lubaczowie i Krakowie.
Zgodnie z ostatnią wolą Zmarłego, został on pochowana w krypcie kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej. Obrzęd ostatniego pożegnania poprowadził kard. Stanisław Dziwisz, krakowski metropolita senior i wieloletni osobisty sekretarz św. Jana Pawła II.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

