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INTENCJE MSZALNE
od 08 do 14 listopada 2021
PONIEDZIAŁEK (08 XI 2021)
1) + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
00
7
2) ++ Zmarli z Róż Różańcowych – int. od Róży VI i VII
3) Dziękczynna za szczęśliwą operację Marzeny
730
++ Agnieszka, Alojzy Bartyzel, Włodzimierz Kobylski
1830 ++ Jadwiga, Zygmunt Szuszkiewicz i zm. z rodziny
WTOREK (09 XI 2021) – Rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
700
++ Zmarli z grupy pielgrzymkowej
730
+ Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
30
18
Dziękczynna z prośbą o zdrowi i bł. Boże dla Roberta w 61 r. urodzin
ŚRODA (10 XI 2021) - Wspomnienie św. Leona Wielkiego
1) ++ Jan, Michalina
700
2) O bł. Boże dla Elżbiety i jej dzieci
730
+ Janusz Roszkowski – int. od Jagi z rodziną
1830 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
CZWARTEK (11 XI 2021) - Wspomnienie św. Marcina z Tours
1) + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
700
2) ++ Stefania w 68 r. śm., Aniela, Jan, Czesława, Krzysztof, Józef, Stefan
730
++ Witold, Flora Gantkowscy z rodziną
1830 Za Ojczyznę
PIĄTEK (12 XI 2021) - Wspomnienie św. Jozafata
1) ++ Regina, Piotr, Stanisław
700
2) + Janusz Roszkowski – int. od. Elżbiety z synem
3) + Marek Cudzich-Bularz
730
+ Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
1830 + Michalina Teichman – int. od sąsiadów z klatki
SOBOTA (13 XI 2021) - Wspomnienie świętych Benedykta, Jana, Mateusza, Izaaka i Krystyna

1) ++ Stanisław, Jan, Katarzyna
2) + Kazimierz Łapiński – int. od rodziny z Kościejowa
1) + Władysław Oborski w 1 r. śm. – int. od syna Wojciecha z rodziną
730
2) +Elżbieta Kurbiel – int. od córki Anety
1830 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA (14 XI 2021)
730
+ Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska
900
++ Anicet, Janina
30
10
++ Zofia, Wit, Andrzej Durańscy
1200 Za parafian
1315
++ zmarli z rodziny Zawadzińskich i Mullerów
1700 + Teresa Kralka
1830 + Ewa Świdzińska w 1 r. śm.
2000 W int. Panu Bogu wiadomej
700
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EWANGELIA – XXXII NIEDZIELA ZWYKŁA / Mk 12, 38-44/
Jezus, nauczając rzesze, mówił: «Strzeżcie się uczonych w Piśmie.
Z upodobaniem chodzą oni w powłóczystych szatach, lubią pozdrowienia
na rynku, pierwsze krzesła w synagogach i zaszczytne miejsca na ucztach.
Objadają domy wdów i dla pozoru odprawiają długie modlitwy. Ci tym
surowszy dostaną wyrok». Potem, usiadłszy naprzeciw skarbony,
przypatrywał się, jak tłum wrzucał drobne pieniądze do skarbony. Wielu
bogatych wrzucało wiele. Przyszła też jedna uboga wdowa i wrzuciła dwa
pieniążki, czyli jeden grosz. Wtedy przywołał swoich uczniów i rzekł do
nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła najwięcej
ze wszystkich, którzy kładli do skarbony. Wszyscy bowiem wrzucali z tego,
co im zbywało; ona zaś ze swego niedostatku wrzuciła wszystko, co miała
na swe utrzymanie».
REFLEKSJA
Ludziom bogatym, którzy wrzucają wiele do skarbony, niczego nie
brakuje, nie ponoszą oni żadnej straty. Natomiast uboga wdowa, która
wrzuca dwie drobne monety, oddaje wszystko, co ma na swoje utrzymanie.
Jej dar jest dobrowolny. Nie ogłasza tego wokół siebie. Tylko Bóg widzi jej
gest. Jezus z pokorą wdowy zestawia pychę i obłudę uczonych w Piśmie.
I to właśnie uboga, prosta kobieta, która wypełnia przykazanie miłości
Boga, jest prawdziwym nauczycielem. Ona oddaje Mu wszystko i zawierza
Jego Opatrzności. Bóg zawsze patrzy na nasze serce. Wielkość naszego
daru wobec Boga zależy od wielkości miłości.

Marana Tha – Panie Przyjdź, Przyjdź Panie Jezu (1 Kor 16,22)
Był rok 2016. Justynka wróciła ze szpitala do domu. Nastąpił nawrót
nowotworu. Zapytała mnie wtedy, dlaczego nie może, tak jak w szpitalu,
codziennie przyjmować Pana Jezusa. Co miałem odpowiedzieć.
Napisałem do ks. Zbigniewa maila z tym rozpaczliwym pytaniem – co
mogę zrobić? Ustaliliśmy wizytę Księdza w pierwszą sobotę, a wcześniej
wizytę w niedzielę Pawła – nadzwyczajnego szafarza Komunii św. Paweł
był u Justynki w niedzielę. Po przyjęciu Komunii śpiewała głośno pieśń
dziękczynienia… A wieczorem odeszła. Justynko dziękuję, dzięki Tobie
zapragnąłem zostać nadzwyczajnym szafarzem Komunii. Potem była
Stasia. Glejak mózgu szybko robił postępy. Pan Jezus i rodzina Stasi
pozwoliła mi towarzyszyć Jej w chorobie (pełniłem już wtedy posługę
nadzwyczajnego szafarza). Przynosiłem Pana Jezusa tak często jak się dało,
aż do chwili…. gdy zadzwonił Syn Stasi, z informacją że Mama rano
odeszła. Jednak zdecydowanie częściej przeżywamy wspólnie ogromną
radość, gdy Pan Jezus przywraca zdrowie i możemy znów wspólnie
uczestniczyć we Mszy św. Dziękuję wszystkim, których odwiedzałem
z Komunią Świętą. Za możliwość posługi, za wspólną modlitwę. Także za
to, że modliliście się za naszą Parafię, wspólnotę Manus Domini, ważne
wydarzenia ewangelizacyjne, także za mnie i za moją rodzinę.
Do kogo przychodzi nadzwyczajny szafarz Komunii św.?
Zasadniczo do każdej osoby, która sama nie może przyjść do Kościoła,
a pragnie przyjąć Pana Jezusa. Czasami jest to chwilowa niedyspozycja,
kiedy indziej niemoc związana z wiekiem czy dłuższą chorobą. Ważne jest,
że osoba ta czuje w sercu, że Pan Jezus chce do Niej przyjść i pragnie
odpowiedzieć na to wezwanie. Siostro, Bracie, wsłuchaj się w swoje serce,
czy nie słyszysz: «oto stoję u Twoich drzwi i kołaczę. Jeśli posłyszysz mój
głos i drzwi otworzysz, wejdę i będę z Tobą wieczerzał» [por. Ap 3,20].
Jak się przygotować?
Przede wszystkim trzeba zgłosić chęć przyjęcia nadzwyczajnego szafarza
z Komunią św. Można tego dokonać u ks. Proboszcza, na mail parafii
parafia@jan-kanty.pl czy też bezpośrednio u szafarza. Komunię
roznosimy w niedziele i święta, ale jest też możliwość, że szafarz będzie
przychodził częściej (w miarę możliwości czasowych). W domu
szykujemy, jeśli jest taka możliwość, nakryty białym obrusem stół
z krzyżem i świecami. Zapraszamy wszystkich domowników do wspólnej
modlitwy.
Wojciech Kurzyński w łączności z Braćmi Szafarzami: Marcinem, Pawłem
i Ryszardem

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 32. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca po każdej Mszy św. adoracja
Najświętszego Sakramentu.
2. We wtorek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w środę
wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła.
W czwartek wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa i Narodowe Święto
Niepodległości. Mszę św. za Ojczyznę odprawimy o godzinie 18.30.
Po Mszy św. wolontariusze z Bożego Młyna zapraszają na wspólne
śpiewanie pieśni patriotycznych. W piątek wspomnienie św. Jozafata,
biskupa i męczennika, w sobotę wspomnienie świętych Benedykta, Jana,
Mateusza, Krystyna i Izaaka, pierwszych męczenników Polski.
W najbliższą niedzielę 5. Światowy Dzień Ubogich. Szczegóły obchodów
w Krakowie na plakatach. Na stronie internetowej parafii zachęcamy do
stałego wolontariatu dla ubogich, przyjmującego w naszym mieście
różnorodne formy. Ofiary zebrane do skarbony na Kuchnię św. Jana
Kantego w najbliższą niedzielę w połowie wykorzystamy na finansowanie
posiłków dla ubogich i bezdomnych, drugą połowę przeznaczymy na
organizację archidiecezjalnego dnia ubogich, który rozpocznie się już
w piątek, 12 listopada. Najbliższa niedziela to również 13. Dzień
Solidarności z kościołem prześladowanym w Libanie.
3. 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
2022 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.
4. Mamy możliwość zorganizowania w wybraną niedzielę mobilnego
punktu poboru krwi w parafii. W najbliższą niedzielę poprosimy
o orientacyjne zapisy osób, które byłyby gotowe oddać krew (w wieku
od 18 do 65 lat, o wadze ciała nie mniejszej niż 50 kilogramów, nie
przyjmujące stale żadnych leków). Więcej informacji na stronie
internetowej parafii. W najbliższą niedzielę w naszym kościele Oblaci
NMP rozprowadzą tradycyjnie kalendarze misyjne.
5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Janinę Dudzik i śp. Joannę
Szczecińską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

