INTENCJE MSZALNE od 13 XI do 19 XI 2017
Poniedziałek, 13 XI
7.00 1) + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska)
2) O potrzebne łaski i opiekę MB dla Jadwigi Kozik i rodziny
7.30 1) + Stanisław, Jan i Katarzyna
2) + Jarosław i Jerzy Filipowscy
10.00 W intencji Ojczyzny
18.30 + Stanisław Kraj
Wtorek, 14 XI
7.00 + Aniela Rogala – int. od Krzysztofa Pazdur z rodziną
7.30 + Jan Biedroń – int. od chrześnicy Jolanty z Jawornika
18.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska)
Środa, 15 XI
7.00 + Rita, Gustaw i zmarli z rodzin Bielańskich i Rudolphich
7.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Wojtusia w rocznicę chrztu św.
18.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska)
Czwartek, 16 XI
7.00 1) + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska)
2) W intencji Panu Bogu wiadomej
9.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty w rocznicę urodzin
18.30 I) Za parafian
II) NOWENNA: 1) O Boże błogosławieństwo, opiekę MB miłosierdzia i św. Jana
Kantego, zdrowie i potrzebne łaski dla Franciszka w 90 r. urodzin; 2) O zdrowie dla Heleny
Matyjanek; 3) + Bolesław Matyjanek, Stanisława i Michał Miarczyńscy
Piątek, 17 XI
7.00 1) + Aniela i Michał
2) + Jadwiga i Zygmunt Szuszkiewicz i zmarli z rodziny
7.30 + Kazimierz Najder
18.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska)
Sobota, 18 XI
7.00 1) + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska)
2) + Janusz Urbański – int. od Marka i Janiny z rodziną
7.30 + Włodzimierz Kobylski – int. od rodziny Rzegotków
18.30 + Jan Baran w 2 r.śm.
Niedziela, 19 XI
7.30 + Stefan
9.00 Dziękczynna, z prośbą p Boże błogosławieństwo dla Haliny i Kazimierza w 46 r.
ślubu oraz ich rodzin
10.30 + Jadwiga Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska)
12.00 + Andrzej Marczyk w 2 r.śm.
13.15 Za parafian
17.00 + Alojzy i Janina Zawadzińscy, Jerzy i Kazimiera Cichoccy
18.30 + Elżbieta Budzyna
20.00 + Wiesław i Honorata Rerak i zmarli z rodzin Reraków i Pałków
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / 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

Słowa Jezusa każą nam zastanowić się jak wykorzystałem dany mi za życia czas?
Na ile wzrosłem w tym, co zostało mi dane? Co zachowałem w moim życiu, a co
zmarnotrawiłem?
Oliwa jest symbolem wewnętrznej dyspozycji na spotkanie z Panem. Tym nie da
się podzielić, w każdym razie w ostatnim momencie. Panny mądre zachowały to, co
stanowi o ich bogactwie, przygotowały się, ale to jest owoc ich życia. Panny głupie
życie zmarnowały, nie da się tego nadrobić w jedną chwilę. To proces wymagający
czasu.
Warto więc widzieć zarówno mądrość panien mądrych, jak i głupotę panien
głupich. Obydwie te grupy wskazują nam, że życie mamy jedno, a przeszłości nie da
się zmienić. Warto więc jak najlepiej zainwestować każdą chwilę naszego życia.

Ojciec święty Franciszek w Orędziu na I Światowy Dzień
Ubogich napisał: „«Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale

czynem i prawdą!» (1J 3, 18). Te słowa Apostoła Jana
wyrażają nakaz, od którego żaden chrześcijanin nie może się
uchylić. (…) Miłość nie pozwala sobie na wymówki: kto
zamierza kochać tak, jak kochał Jezus, powinien postępować
zgodnie z Jego przykładem, i to przede wszystkim wtedy,
kiedy jest wezwany do okazania miłości ubogim”.
W naszej parafii dzięki niestrudzonej i wieloletniej pracy Zespołu
Charytatywnego, a także działalności Bożego Młyna, troska o ubogich znajduję
konkretną realizację. Kto przykłada do tego rękę realizuje to właśnie wezwanie
Chrystusa do miłości bliźniego „czynem i prawdą”. Wielu spośród nas na innych
polach okazuje swoją troskę o ubogich. Uwidacznia się ona pomocą w rodzinach,
wśród krewnych czy sąsiadów, działalności wolontariatu, wsparciu modlitewnym i
materialnym. To ważne aby każdy poczuł się odpowiedzialny za ubogiego, którego
Bóg stawia na drodze naszego życia, w drogach naszego miasta czy miejscach na
świecie gdzie zdarzyła się jakaś tragedia.
Przy tej okazji chciałbym wspomnieć o wspaniałej inicjatywie, która od kilkunastu
lat sprawia, że Kraków idzie śladem swoich wielkich patronów: św. Jana Kantego i
św. Brata Alberta. Dzieło Pomocy św. Ojca Pio, założone przez kapucynów, niesie
pomoc najuboższym, głównie osobom bezdomnym.
Dzieło Pomocy na co dzień towarzyszy osobom bezdomnym oraz pomaga im
wychodzić z bezdomności. Prowadzi w Krakowie dwa duże ośrodki Pomocy, z
których korzysta rocznie stale ok. 2,5 tys. potrzebujących. Prowadzi pięć mieszkań
wspieranych, posiada także sortownię odzieży i gospodarstwo rolne. Co roku ok. 50
osób korzystających z ich pomocy wychodzi z bezdomności. Wspiera także osoby
zagrożone bezdomnością i ubóstwem, rodziny i osoby w trudnej sytuacji życiowej
oraz edukację i wychowanie dzieci i młodzieży.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 32. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. Dziś w Kościele w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym
na Bliskim Wschodzie. Możemy wesprzeć chrześcijan w Syrii, w Iraku, w Arabii
Saudyjskiej ofiarą do skarbony przy biuletynie Wspólnota.
Dziś także zbiórka do puszki dla Kuchni św. Jana Kantego przygotowująca
I Światowe Święto Ubogich, którego przeżywanie rozpoczynamy od dzisiaj. Więcej
informacji na ulotkach, na plakatach i na stronie internetowej parafii. Zachęcamy do
włączenia się w przeżywanie tego święta poprzez zaproszenie uboższego sąsiada na
obiad w najbliższą niedzielę.
2. W poniedziałek wspomnimy pierwszych męczenników Polski
z Międzyrzecza. O 10.00 Msza św. za Ojczyznę dla społeczności szkół z naszej parafii.
Po niej przestawienie patriotyczne przygotowane przez dzieci. W
czwartek,
we
wspomnienie MB Miłosierdzia uroczystość Patronki dolnego kościoła. Msze św.
o godz. 7.00 i 9.00 w dolnym kościele, przed Obrazem MB Miłosierdzia, o 18.30
w kościele górnym. Sumę o 18.30 odprawią Srebrni Jubilaci: ks. Grzegorz Wicher,
ks. Jacek Tekiela ks. Bogdan Jeleń; kazanie wygłosi ks. Robert Tupta - wszyscy byli
wikariusze w naszej parafii. O 18.00 Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia w kościele
górnym.
W piątek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, w sobotę bł. Karoliny
Kózkówny.
3. W najbliższy czwartek ze względu na uroczystość urzędowanie kancelarii
parafialnej i dyżur Zespołu Charytatywnego odwołane.

Dzieło doraźną pomoc świadczy poprzez wydawanie posiłków, ubrań, prowadzi
jedyną otwartą w Krakowie łaźnię i pralnię dla osób "z ulicy". Udziela wsparcia
psychologicznego, duchowego, darmowej opieki lekarskiej i porad prawnych,
pomaga znaleźć pracę. Łącznie obejmuje pomocą ok. 2,5 tys. osób.

4. Pod inicjatywą obywatelską Zatrzymaj Aborcję zebraliśmy 319 podpisów.
Przekazaliśmy je do Komitetu Inicjatywy w Warszawie. Dziękujemy Młynarzom z
Bożego Młyna za koordynację akcji w parafii.

Pomoc systemowa opiera się na indywidualnych planach wychodzenia
z bezdomności. Każdy, kto chce z takiego planu skorzystać otrzymuje wsparcie
pracownika socjalnego, psychologa lub psychoterapeuty, doradcy zawodowego
i innych specjalistów. Plan uzupełniają mieszkania wspierane i innowacyjny program
współpracy z pracodawcami. Co roku kilkudziesięciu naszych podopiecznych udaje
się wyjść z bezdomności. Prócz tego Dzieło prowadzi grupy wsparcia i szereg innych
działań. Można się dowiedzieć o nich na stronie internetowej: www.dzielopomocy.pl
lub odwiedzając ośrodek na ul. Smoleńsk 4.

5. W Bożym Młynie w piątek o godz. 17.30 spotkanie z proboszczem, w sobotę
o godz. 16.00 spotkanie z Siostrą Prezencją, Sercanką w ramach podsumowania
jubileuszu 100-lecia objawień w Fatimie dla osób, które pielgrzymowały do Fatimy.
W czasie spotkania możliwość podzielenia się wrażeniami z pielgrzymki.

Dzielmy się miłością z ubogimi, tworząc własne dzieła pomocy, albo włączając się
w te, które już realizują praktyczny wymiar pomocy bliźniemu.

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Elżbietę Rumianek i śp. Zbigniewa
Skrzeka. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

