INTENCJE MSZALNE od 2 listopada do 8 listopada 2020
Poniedziałek, 2 listopada – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
7.00
1) ++ Zm. z Rodziny Bielańskich;
2) + Krystyna Zegartowska – int. od Sąsiadów
9.00
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
17.00 ++ Genowefa, Mieczysław, Janusz, Dawid, Helena, Feliks i ++ Zm. z rodziny Kowalczyków i Przybyłowiczów
18.30 + Jan Koper
Wtorek, 3 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA DE PORRES, ZAKONNIKA
7.00
7.30
18.30

+ Stefania Gazda – int. od Koła Rodzin Radia Maryja
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
++ Anna, Józef, Helena, Józef, i ++ Zm. z rodziny Dobrowolskich i Kubieńców

Środa,
7.00
7.30
18.30

4 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. KAROLA BOROMEUSZA, BISKUPA
+ Bogumiła (ona) Matoga
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
W intencji Radia Maryja

Czwartek, 5 listopada
7.00
1) + Konrad Maroń w 44. rocz. śm;
2) + Krystyna Zegartowska – int. od Sąsiadów
7.30
+ Eustachia (ona) Bąk
18.30 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
Piątek, 6 listopada
7.00
1) ++ Zm. wypominani w wypominkach;
2) O bł. Boże i zdrowie dla Janiny;
3) ++ Bolesław, Maria, Kazimierz, Barbara, Danuta, Maria
9.00
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
17.00 + Edward Brandys – int. od Róży VIII.
18.30 Wynagradzająca NSPJ – intencja od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 7 listopada
7.00
1) + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska;
2) ++ Romana (ona), Anna, Józef Kuśnierz; ++ Stefania i Jerzy Janis
7.30
1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży
VI.;
2) + Włodzimierz Pawlak – int. od Jana Węgrzyna z Dobrej
18.30 + Elżbieta Budzyna z okazji imienin
XXXII.
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

NIEDZIELA ZWYKŁA, 8 listopada
++ Zm. z Róż Różańcowych – int. od Róży VI. i VIII.
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
O bł. Boże dla Haliny i Kazimierza w 59. rocz. ślubu oraz dla ich Rodziny
++ Władysław, Genowefa, Józef
Za Parafian
++ Janina i Alojzy Zawadzińscy; ++ Kazimiera (ona) i Jerzy Cichoccy
+ Maria Gądek w 7. rocz. śm.
Dziękczynna w 50. rocz. ślubu Barbary i Eugeniusza
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
/Mt 5, 1-12a/
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do
Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: «Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo
niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.
Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.
Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do
nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam
urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w
niebie».

REFLEKSJA
Błogosławieni, czyli szczęśliwi, są ci, którzy pełnią wolę Bożą. Mogą znosić trudy, spotkać się z lekceważeniem i prześladowaniem, bo tego
doznali Boży wysłańcy i sam Jego Syn. Ale czeka ich wspaniała nagroda.
Starajmy się iść przez życie drogą błogosławionych, czyli szczęśliwych.

3 POLSKIE DNI,
KTÓRE
WSTRZĄSNĘŁY
ŚWIATEM.
JAN PAWEŁ II I
WANDA RUTKIEWICZ NA SZCZYTACH, CZ. III
KAMIEŃ Z MOUNT EVERESTU
Inna ze wspomnianych wyżej zbieżności to fakt, że zarówno Rutkiewicz, jak i
przyszły święty odeszli od nas wiosną. I znowu Wanda wyprzedziła Karola. On bowiem, zmarł dopiero w 2005 roku, Rutkiewicz natomiast zaginęła, 28 lat temu na
Kanczendzondze (zwłok nigdy nie odnaleziono), już w 1992 roku. A dokładnie 13
maja 1992 roku, czyli w kolejną rocznicę zamachu na Jana Pawła II.
Na koniec powiedzmy coś o kamieniu – pretekście do spotkania się naszych
bohaterów. Pochodził z tzw. „Dolnego Szczytu Mount Everestu”, gdyż „Górny
Szczyt” (sam wierzchołek) pokrywa tylko śnieg. Na dzień przed podarowaniem go
papieżowi został wprawiony w srebrną tabliczkę z napisem „Mount Everest 16 X
1978”, dedykacją i wyrytym obrazkiem Góry.
Aż do śmierci Ojciec Święty trzymał go na biurku, gdzie przypominał mu
kobietę, z którą w pewien sposób połączył go Bóg. Obecnie pamiątkowy kamień możemy obejrzeć w Muzeum Jana Pawła II w Wadowicach.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1. Dziś Msze święte w naszym kościele jak w każdą niedzielę. Wobec zamknięcia cmentarzy ze względów sanitarnych zanosimy nasza modlitwę za zmarłych
w zaciszu domowym lub w świątyni podczas wspólnej, czy indywidualnej modlitwy.
Dołączamy indywidualną lub rodzinną modlitwę przebłagania za dzieci nienarodzone z naszych rodzin i z naszej Ojczyzny, jak również modlitwę pamięci o dzieciach utraconych. Ulotki z modlitwą można znaleźć na stronie internetowej naszej
parafii i w biuletynie Wspólnota. W naszym kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego z czytaniem wypominków jednorazowych i z modlitwą przez wstawiennictwo ww.
dzieci codziennie do 8 listopada o godzinie 18.00. Dziś transmitujemy sumę o godzinie 12.00, od jutra do soboty transmitujemy modlitwę za zmarłych o godzinie 18.00 i
Mszę św. wieczorną o godzinie 18.30.

Jutro, 2 listopada Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze
święte o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i o 18.30. Do odwołania liturgię sprawujemy w kościele górnym.
Okazja do spowiedzi św. w bieżącym tygodniu podczas każdej Mszy św.
W Uroczystość Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych nawiedzając kościół lub kaplicę publiczną możemy uzyskać odpust
zupełny za zmarłych przyjmując po spowiedzi św. komunię św. i odmawiając modlitwy Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz inną wybraną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. We wszystkie dni listopada po nawiedzeniu cmentarza i modlitwie za zmarłych
zyskujemy odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, w pozostałe dni roku odpust
cząstkowy.
2. W środę wspomnienie św. Karola Boromeusza, biskupa. W pierwszy
czwartek miesiąca zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w
kościele dolnym o 17.40. Modlitwa za zmarłych i za przyczyną dzieci nienarodzonych
i utraconych o godzinie 18.00 w kościele górnym. Po wieczornej Mszy św. Godzina
Święta animowana przez Manus Domini z modlitwą ku czci św. Jana Kantego o powołania kapłańskie i zakonne i wierność powołaniu dla kleryków z naszej parafii. W
piątek adoracja od 19.15 do 20.30 animowana przez Honorową Straż NSPJ.
W pierwszy piątek listopada Msze św. o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Okazja do
spowiedzi jak zawsze w pierwszy piątek.
W sobotę odwiedziny u chorych od godziny 9.30 po wcześniejszej konsultacji
telefonicznej. W najbliższą niedzielę zmiana tajemnic różańcowych po Mszy św. o
godzinie 7.30.
3. W niedzielę 18. października przeprowadziliśmy liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. W naszym kościele uczestniczyło 897 wiernych, co
(przy założeniu, że parafia liczy ok. 6 tys. wiernych i wszyscy uczestniczący byliby
naszymi parafianami) daje 14,95% ogólnej liczby wiernych w naszej parafii (rok temu
47,7%). 59 % z uczestniczących i 61 % komunikujących to kobiety. Odpowiednio o
0,5 % i 2,5 % mniej niż w ubiegłym roku. Co drugi uczestniczący we Mszy św. przyjął komunię św.(rok temu co trzeci) Dziękujemy dziewczętom z Oazy i lektorom za
posługę liczenia.
4. Jadłodajnia św. Jana Kantego wydaje gorące posiłki potrzebującym i bezdomnym w dni robocze od 13.30 do 14.00. Dyżur Zespołu Charytatywnego w najbliższy czwartek od 17.30 do 19.30 obsługiwany przez młodych wolontariuszy. Ze względu na spodziewaną, słotną pogodę potrzebujący będą przyjmowani pojedynczo w sali
Zespołu, wcześniej oczekując cierpliwie w korytarzu. Jadłodajnia, Boży Młyn i Zespół
Charytatywny oczekują na zgłoszenia chętnych wolontariuszy.
5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Elżbietę Betley. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

