INTENCJE MSZALNE od 30 X do 05 XI 2017
Poniedziałek, 30 X
7.00 ++ Tadeusz w 34. rocz. śm. i Wiktoria Michalscy
7.30 ++ Maria i Witold
18.30 + Andrzej Sewerski w 35. rocz. śm.
Wtorek, 31 X
7.00 + Aniela Rogala – od Jacka Pazdura
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 1) ++ Marian Katra i zm. z rodz.
2) + Manuel
Środa, 1 XI – Uroczystość Wszystkich Świętych
7.30 ++ Maria Korfel w 30. rocz. śm. i zmarli z rodziny
9.00 + Maria Łapińska
10.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska 1)
12.00 + Jan Turoń w 15. rocz. śm.
13.15 Za parafian
17.00 ++ Stanisław Malec w 3. rocz. śm. i Mirosław
18.30 Intencja Rodziny Radia Maryja
Czwartek, 2 XI – Wszystkich Wiernych Zmarłych
7.00 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 2)
9.00 ++ Władysław i Maria, Ludwik i Jan, Ludwik w 24. rocz. śm.
17.00 + Artur Śliwa
18.30 ++ Dawid i Janusz Kowalczyk
Piątek, 3 XI
7.00 + Za zmarłych wypominanych w wypominkach
9.00 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 3)
17.00 + Feliks i Helena Kowalczyk
18.30 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 4 XI
7.00 1) ++ Eustachia Bąk i zm. z rodziny
2) O Boże bł., zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jarosława
7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – od Róż
Różańcowych
18.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 4)
Niedziela, 5 XI
7.30 O radość życia wiecznego dla zmarłych członków Róż Różańcowych
9.00 + Barbara w 12. rocz. śm.
10.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (greg. 5)
12.00 + Konrad Maroń w 41. rocz. śm.
13.15 Za parafian
17.00 ++ Genowefa, Józef, Władysław
18.30 ++ Wit, Zofia, Andrzej, Durańscy
20.00 + Lucjan Klamra w 1. rocz. śm.
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mt 22, 34-40 /

Gdy faryzeusze posłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem,
a jeden z nich, uczony w Prawie, wystawiając Go na próbę, zapytał:
«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?» On mu
odpowiedział: «„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą
swoją duszą i całym swoim umysłem”. To jest największe i pierwsze
przykazanie.
Drugie podobne jest do niego: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie
samego”. Na tych dwóch przykazaniach zawisło całe Prawo i Prorocy».
REFLEKSJA
Jezus w Ewangelii bardzo radykalnie wyostrza kwestię miłości: jeśli miłość do Boga
nie jest pierwsza, to każda z naszych miłości będzie miłością, której czegoś bardzo
istotnego brakuje – nie będzie miała wymiaru wieczności, nieprzemijalności,
spełnienia, bo każda z nich będzie ułomna, bo będzie tylko ludzka, doczesna,
chwilowa. Doskonale to znamy – miłości na jakiś czas, miłości na godziny.
Najważniejszym przykazaniem jest to, czemu poświęcasz się całkowicie, czyli z
pasją. Czy Bóg jest twoją pasją? Dobrą rzeczą jest posiadać zdolności, którym
oddajemy się całym sercem, ale oddawanie się całym sercem miłowaniu Boga jest
nieskończenie wartościowsze niż samorealizacja. Ludzie poświęcają mnóstwo energii
na to, by rozwinąć swoje uzdolnienia, marzenia i plany. Wszystko to staje się dla nich
osobistym „przykazaniem”.
Co naprawdę jest twoim „przykazaniem”, które cię motywuje? Ludzie ze swoich
zainteresowań, uzdolnień, ambicji, talentów czynią najważniejsze „przykazanie”.
A tymczasem właśnie najważniejsze przykazanie powinno być pasją, ambicją
i zainteresowaniem człowieka. A najważniejsze jest miłować Boga i bliźniego!

„Ostrożności… nigdy za wiele”
W dzisiejszym numerze powracamy do refleksji związanych z życiem
i duchowością św. Brata Alberta, w roku poświęconym tej wyjątkowej
postaci. Wśród świętych, którzy wywarli wielki wpływ na krakowskiego
Przyjaciela ubogich znajduje się wybitny karmelitański mistyk – św. Jan od
Krzyża.
W 1912 roku Brat Albert wydał małą 12-stronicową książeczkę, zawierającą
Przestrogi św. Jana od Krzyża, której nadał tytuł Ostrożności. Ten teks zbiera
myśli św. Brata Alberta, podstawowe zasady, zarówno w formacji osobistej,
jak i w życiu wspólnot albertyńskich.
Celem napisania Ostrożności było wskazanie na zagrożenia duchowe
zagrażające zjednoczeniu z Bogiem. Być może nie było to coś odkrywczego,
ale najważniejsze rzeczy są najprostsze. Najważniejsze jest to, żebyśmy wiedzieli, że nam chodzi
o zjednoczenie z Bogiem. Inaczej wszystko jest ważne, choć Pan Bóg zostaje gdzieś z boku.
Żeby zjednoczyć się z Bogiem, to – Brat Albert mówi za Janem od Krzyża – trzeba skupienia,
trzeba obnażenia i ubóstwa w duchu. A żeby to osiągnąć trzeba być naprawdę wolnym
człowiekiem. Punkt wyjścia nie jest najciekawszy. Punkt wyjścia jest taki, że Brat Albert mówi
do każdego z nas: jesteś niewolnikiem. Nie możemy się z Panem Bogiem spotkać i zjednoczyć,
bo jesteśmy niewolnikami. Jesteśmy niewolnikami czego? – Odpowiedź jest potrójna: jesteśmy
niewolnikami świata, szatana i samych siebie.
Mamy trzech wrogów: świat, szatana i ciało (ciało – to znaczy my sami; jesteśmy wrogiem dla
samych siebie). Św. Jan od Krzyża zwraca uwagę, że ci trzej wrogowie współpracują ze sobą.
Trzeba uważać, bo są ze sobą skumplowani i albo się wygra ze wszystkimi trzema, albo się
przegra. Nie może być tak, że ktoś strasznie walczy ze światem, ale ze sobą samym nigdy.
Oszukuje samego siebie.
Te trzy rzeczy są ze sobą powiązane, ci trzej wrogowie współpracują. Nie oznacza to jednak,
że wszyscy są tak samo ważni. Brat Albert pisze za Janem od Krzyża: „Świata najmniej obawiać
się trzeba, czart do rozpoznania jest trudniejszy, lecz ciało jest najuporczywsze i nad nim też
wraz ze starym człowiekiem zwycięstwo odnosi się zwykle na końcu”. Rozpoznanie jest więc
takie, że największym wrogiem człowieka jest sam człowiek dla siebie. My się najbardziej
czepiamy świata. Świat jest obrzydliwy, wkurzający, świat jest źródłem wszelkiego zła. A Jan od
Krzyża pisze: świata najmniej obawiać się trzeba.
Mamy jednak niestety taką skłonność stale być na zewnątrz. Stale odnosić się do tego co na
zewnątrz. I uciekamy od tego, co jest prawdziwą przyczyną zła. Zło jest wewnątrz. Warto tu
przypomnieć sobie te wszystkie teksty ewangeliczne, gdzie Pan Jezus mówi: nie bójcie się tego,
co wchodzi w was z zewnątrz, bo to jest czyste. Nieczystość jest z wnętrza człowieka – chciwość,
złe myśli, głupota… (por. Mk 7,20-23).
Te wszystkie przestrogi, które kieruje św. Brat Albert, aby uważać na przywiązania,
zmierzają do tego jednego: że one nas koncentrują na nas samych. Nasza radość, nasze smutki,
nasze obawy, nasze nadzieje, wszystkie rozmaite emocje, które w nas są, czy pożądania, które
nami kierują, za każdym razem koncentrują nas na nas samych. I ostatecznie ja jestem w
centrum, sobie służę, siebie samego mam za cel. Żeby mi było dobrze, żeby mi było radośnie,
żebym się cieszył, żebym coś przeżył. Żebym miał z tego frajdę. Ostatecznie idzie o miłość: do
Boga, do ludzi, do samego siebie.
(artykuł na podstawie książki ks. bpa Grzegorza Rysia „Brat Albert – Inspiracje”)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 30. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dzisiaj Uroczystość upamiętniająca 17. rocznicę poświęcenia naszej świątyni. Po Mszy św.
o godzinie 12.00 odśpiewamy uroczyste Te Deum przed Najświętszym Sakramentem. Młodzież
oazowa zaprasza do stoiska ze zniczami nagrobnymi przy wejściu do kościoła.
We wtorek, na ostatnie nabożeństwo różańcowe w październiku zapraszamy dzieci
z uzupełnianymi w ciągu miesiąca modlitwy planszami.
2. W środę, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu odprawiamy Msze
święte jak w każdą niedzielę, za wyjątkiem Mszy św. o 20.00. Procesja z czytaniem
wypominków na cmentarzu w Pasterniku o godz. 14.00. Po niej Msza św. W naszym kościele
Koronka do Miłosierdzia Bożego z czytaniem wypominków jednorazowych o godz. 18.00.
W czwartek, 2 listopada Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze święte
w górnym kościele o godz. 9.00 i o 18.30, w kościele dolnym o 7.00 (po niej rozpoczęcie adoracji
Najświętszego Sakramentu Jutrznią) i o 17.00. O 16.30 zakończenie całodziennej adoracji
Najświętszego Sakramentu nabożeństwem za przyczyną św. Jana Kantego. Modlitwa za
zmarłych z odczytaniem wypominków jednorazowych w kościele górnym o godzinie 18.00.
Zapraszamy na nią Rodzinę Radia Maryja w miejsce comiesięcznego spotkania.
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. W dni od 1 do 8 listopada po
nawiedzeniu cmentarza i modlitwie za zmarłych zyskujemy odpust za dusze w czyśćcu
cierpiące.
3. Powoli kończymy przyjmowanie wypominków rocznych i jednorazowych, by móc
przygotować nową edycję do modlitwy na niedzielę 5 listopada. Formularze wypominków za
zmarłych pobieramy ze stolika przy skarbonie i składamy do koszyków składkowych, w
zakrystii lub w kancelarii w godzinach urzędowania. W wypominkach rocznych modlimy się za
naszych zmarłych w niedziele przed Mszami św. o godzinie 7.30, 12.00 i 17.00 i odprawiamy w
Ich intencji 12 Mszy św. w pierwsze piątki miesiąca o 7.00. Wypominki jednorazowe odczytamy
w czasie nabożeństwa przed wieczorną Mszą świętą w dniach od 1 do 8 listopada o godzinie
18.00,
w sobotę wyjątkowo o godzinie 17.45.
4. W pierwszy piątek listopada spowiadamy od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.00 oraz od 16.00 do
19.00. Msze św. w ten dzień o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Adoracja Najświętszego Sakramentu po
Mszy św. wieczornej do godziny 21.00.
W pierwszy czwartek listopada do 20.00 Godzina Święta z Litanią do Najdroższej Krwi
Chrystusa animowana przez wspólnotę Odnowy w Duchu św. Manus Domini.
W pierwszą sobotę miesiąca o 7.30 Msza św. i nabożeństwo wynagradzające do
Niepokalanego Serca NMP z możliwością spowiedzi i komunii św. wynagradzającej. O 17.45
różaniec wynagradzający z modlitwą za zmarłych. Wizyta u chorych z Najświętszym
Sakramentem
w najbliższą sobotę od godziny 9.30.
5. Dziękujemy nauczycielom szkół i przedszkoli działających w naszej parafii za
przygotowanie i obecność w czasie dorocznego spotkania. Mamy nadzieję, że wspólna modlitwa
i koleżeńskie spotkanie przy stole ułatwi współpracę dla dobra uczniów. Dziękujemy
Młynarzom i młodym z PanaMa Group za sfinansowanie i wykonanie pierogów dla chorych w
dzień odpustu.
6. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w bibliotece parafialnej. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic
różańcowych. W środę i w czwartek Boży Młyn nieczynny. Obiady dla bezdomnych i
potrzebujących nie będą wydawane tylko w Uroczystość Wszystkich Świętych.

