INTENCJE MSZALNE od 9 listopada do 15 listopada 2020
Poniedziałek, 9 listopada – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LATERAŃSKIEJ
7.00
1) + Stefania Gazda – int. od Znajomych;
2) O zdrowie dla Józefy i Franciszka;
3) ++ Alicja i Zdzisław
7.30
++ Agnieszka i Alojzy Bartyzelowie oraz + Włodzimierz Kobylski
18.30
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
Wtorek, 10 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO, PAPIEŻA I DOKTORA
7.00
7.30
18.30

KOŚCIOŁA
+ Stefania Gazda – int. od Znajomych
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
++ Jadwiga i Zygmunt Szuszkiewicz i ++ Zm. z Rodziny

Środa, 11 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. MARCINA Z TOURS, BISKUPA; ŚWIĘTO
NIEPODLEGŁOŚCI
7.00
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
7.30
++ Witold i Flora Gantkowscy i ++ Rodzice
18.30
W intencji Ojczyzny
Czwartek, 12 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. JOZAFATA, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7.00
7.30
18.30

1) + Mirosław Niejadlik w 7. rocz. śm.;
2) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Dzieci
+ Cecylia Spytek – int. od córki Haliny Grzesiak z Mężem, Dziećmi, Wnukami i Prawnukami
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska

Piątek, 13 listopada – WSPOMNIENIE ŚŚ. BENEDYKTA, JANA, MATEUSZA, IZAAKA I KRYSTYNA, PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW POLSKI
7.00
1) ++ Stefania w 67. rocz. śm., Jan, Aniela, Józef, Beata, Czesława, Krzysztof;
2) + Jerzy Ostrowski;
3) ++ Anna Bruzda w 28. rocz. śm., + Władysław Bruzda w 46. rocz., + Adam Bruzda w 8.
rocz. śm.
7.30
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
18.30
++ Stanisław, Jan i Katarzyna
Sobota, 14 listopada
7.00
1) + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska;
2) ++ Wiesława (ona) Wiśniewska, ++ Genowefa i Czesław Wiśniewscy, + Bogusław Wiśniewski
7.30
1) + Stefania Gazda – int. od Grupy Pielgrzymkowej;
2) Dziękczynna za otrzymane łaski
18.30
++ Anicent i Janina
XXXIII.
7.30
9.00
10.30
12.00
Rodzin
13.15
17.00
18.30
20.00

NIEDZIELA ZWYKŁA, 15 listopada
+ Teresa Kralka
++ Zofia, Wit, Andrzej Durańscy
+ Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska
O bł. Boże i opiekę MB dla Haliny i Kazimierza w 59. rocz. ślubu oraz o potrzebne łaski dla ich
Za Parafian
+ Czesław Barnaś w 9. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny
++ Stanisław, Wiktoria i Stanisława (ona)
+ Andrzej Najder

01 listopada 2020 nr 44 (316), rok VI

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA XXXII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mt 25, 1-13/
Jezus opowiedział swoim uczniom tę przypowieść:
«Podobne będzie królestwo niebieskie do dziesięciu panien, które wzięły
swoje lampy i wyszły na spotkanie pana młodego. Pięć z nich było nierozsądnych,
a pięć roztropnych. Nierozsądne wzięły lampy, ale nie wzięły z sobą oliwy. Roztropne zaś razem z lampami zabrały również oliwę w swoich naczyniach. Gdy się
pan młody opóźniał, senność ogarnęła wszystkie i posnęły. Lecz o północy rozległo
się wołanie: „Oto pan młody idzie, wyjdźcie mu na spotkanie!”. Wtedy powstały
wszystkie owe panny i opatrzyły swe lampy. A nierozsądne rzekły do roztropnych:
„Użyczcie nam swej oliwy, bo nasze lampy gasną”. Odpowiedziały roztropne:
„Mogłoby i nam, i wam nie wystarczyć. Idźcie raczej do sprzedających i kupcie
sobie”. Gdy one szły kupić, nadszedł pan młody. Te, które były gotowe, weszły z
nim na ucztę weselną, i drzwi zamknięto. Nadchodzą w końcu i pozostałe panny,
prosząc: „Panie, panie, otwórz nam!”. Lecz on odpowiedział: „Zaprawdę, powiadam wam, nie znam was”.
Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny».

REFLEKSJA
Dziesięć panien to reprezentantki wszystkich ludzi. Chrystus wszystkich
zaprasza na swoje gody weselne. Nie wiemy, w którym momencie nadejdzie, by
nas na nie wprowadzić. Dlatego czuwajmy i troszczmy się, by wszystko mieć dobrze przygotowane. Czyny miłości idą za tymi, którzy je praktykują. Wypełniają
zbiornik oliwy, by nasze lampy mogły płonąć i świecić.

BIBLIA, KTÓRA WYŁONIŁA SIĘ SPOD
GRUZÓW WORLD TRADE CENTER
30 marca 2002 roku, w trakcie prowadzonych przez
strażaków prac przy oczyszczaniu miejsca tragedii,
pośród zgliszcz i gruzów dokonano szczególnego
odkrycia.
Wszyscy pamiętamy dramatyczną relację z zamachu terrorystycznego na nowojorskie World Trade Center, w wyniku którego doszło do zawalenia się obu
bliźniaczych wież.
30 marca 2002 r., w trakcie prowadzonych przez strażaków prac, odnaleziono
egzemplarz Biblii, który pod wpływem bardzo wysokiej temperatury, spowodowanej pożarem szalejącym po wybuchu użytych do zamachu samolotów,
został dosłownie wtopiony w bryłę stali, łącząc się z nią jak gdyby na wieki w
sposób nierozerwalny.
Co ciekawe, znaleziona przez nowojorskiego strażaka Święta Księga była
otwarta na kartach, na których opisane zostało Kazanie na Górze. Przejęty
swym znaleziskiem strażak przekazał je czym prędzej fotografowi Joelowi
Meyerowitzowi, który zbierał wówczas dokumentację fotograficzną z miejsca
tragedii.
Fotograf był równie przejęty, odbierając od strażaka stalową bryłę z uwięzioną
w niej księgą, ale jego zdumienie sięgnęło zenitu, kiedy rozpoznał biblijny
fragment: Słyszeliście, że powiedziano: Oko za oko i ząb za ząb! A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi! (Mt 5, 38-39).
W 2012 roku Joel Meyerowitz obdarował niesamowitym znaleziskiem utworzone w dziesiątą rocznicę nowojorskich zamachów Narodowe Muzeum Pamięci 11 września, w którym eksponat ten można oglądać dokładnie w takim
stanie, w jakim znajdował się on w chwili jego znalezienia.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dziś w Kościele w Polsce 12. Dzień solidarności z Kościołem Prześladowanym, tym razem w Republice Środkowoamerykańskiej. To jedno z najbiedniejszych i najmniej bezpiecznych państw na świecie, liczące 5,5 mln mieszkańców. 75% z nich to chrześcijanie. 80% kraju opanowane jest przez rebeliantów. Na
stronie internetowej parafii prezentujemy charakterystykę tego kraju i sposoby
solidarnej pomocy prześladowanym.
2. U nas walczymy dzielnie z koronawirusem nie gasząc ducha i nadziei na
zwycięstwo. Przyjmujemy w kościele górnym na liturgię 80 osób. Transmitujemy
dla chorych niedzielną Mszę św. o godzinie 12.00 i wieczorną modlitwę od godziny 18.00 oraz Mszę św. wieczorną w dni powszednie o godzinie 18.30. Pozostałe

szczegóły życia duszpasterskiego staramy sie wypełniać jak do tej pory, bez
uszczupleń (nie odbywają się jedynie spotkania modlitewne i formacyjne grup
parafialnych). Wszystkim zalecamy rozwagę i ostrożność. Pozdrawiamy wszystkich chorych, odbywających izolację, czy kwarantannę, opiekujących się chorymi.
3. W poniedziałek rocznica poświęcenia bazyliki laterańskiej, matki i głowy wszystkich kościołów katolickich na całym świecie. We wtorek wspomnienie
św. Leona Wielkiego, papieża. W środę w 102. rocznicę odzyskania Narodowe
Święto Niepodległości naszej Ojczyzny. W naszym kościele Msza św. Za Ojczyznę o godzinie 18.30. W środę wspomnimy św. Marcina z Tours, biskupa. W
czwartek wspomnienie św. Jozafata, biskupa i męczennika, w piątek wspomnimy
pierwszych męczenników Polski z Międzyrzecza.
4. W najbliższą niedzielę 4. Światowy dzień Ubogich, który obecnie trwa
permanentnie. Dziękujemy za wszystkie ofiary i darowizny, które pozwalają zaopatrywać 25 osób potrzebujących i bezdomnych związanych z naszą parafią.
Dziękujemy za ofiarowanie czasu i zaangażowania wszystkim wolontariuszom w
Bożym Młynie i w Zespole Charytatywnym. Zachęcamy również do zainteresowania się losem ubogich na własną rękę.
5. Dziś rozpoczynamy odczytywanie nowej edycji wypominków rocznych
przed Mszami św. o godzinie 7.30, o 12.00 i o 17.00. W intencji wypominanych w
wypominkach jednorazowych i rocznych odprawimy 11 Mszy św. w każdy pierwszy piątek miesiąca od grudnia do października 2021 r. o godzinie 7.00. Dziękujemy za ofiary pieniężne składane przy zgłaszaniu wypominków.
Przypominamy, że do 30. listopada po nawiedzeniu cmentarza i modlitwie
za zmarłych przynajmniej w myśli zyskujemy odpust zupełny za dusze w czyśćcu
cierpiące. W pozostałe dni roku zyskujemy odpust cząstkowy. Zawsze zalecamy
stan łaski uświęcającej przy uzyskiwaniu odpustu, przyjęcie Komunii św. w tej
intencji oraz wyrażenie woli oderwania od przywiązania do grzechu.
6. Wojewoda Małopolski zachęca do włączenia się w organizowanie tzw.
szpitali tymczasowych dla osób chorych na COVID 19. O pomoc proszeni są lekarze, pielęgniarki, ratownicy i opiekunowie medyczni, salowe, pracownicy obsługi
technicznej i technicy elektroradiologii oraz inne osoby posiadające podstawowe
kompetencje w zakresie pomocy medycznej (przedstawiciele służb mundurowych,
studenci, harcerze i wolontariusze). Wszelkie niezbędne informacje oraz formularz kontaktowy znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego UW w Krakowie.
7. Dziękujemy wszystkim, którzy dbają o oszczędność zamykając drzwi
zewnętrzne i do przedsionków, zachowując drogie ciepło, wszystkim, którzy gaszą
światło i skręcają termostaty po wyjściu z pomieszczenia, dbają o porządek i
funkcjonalność miejsc, z których korzystają. Wszystko to również przyczynia się
do rychłego wygaszenia nasilającej się pandemii.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Andrzeja Kucałę, śp. Aleksandra Koptę, i śp. Weronikę Jaśkowiec. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

