INTENCJE MSZALNE od 10 września do 16 września 2018

7.00
7.30
18.30

Poniedziałek, 10 września
+ Aleksander Gawron
++ Jan i Ludwika Zawitowscy, + Rajmund Zawitowski
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)

7.00
7.30
18.30

Wtorek, 11 września
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
+ Maria Jaworska – int. od siostrzeńca Grzegorza Motaka z rodz.
+ Jan Koper – int. od rodz. Ptanów

7.00
7.30
18.30

Środa, 12 września
+ Władysław Słomka
O powrót do zdrowia dla Jacka oraz o Boże bł. i opiekę MB Nieustającej Pomocy
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)

7.00
7.30
18.30

Czwartek, 13 września
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
+ Władysław Szarek
+ Eugenia

7.00
7.30
18.30
rodzin
7.00
7.30
18.30
7.30
9.00
10.30
rodziny
12.00
13.15
17.00
18.30

Piątek, 14 września – Święto Podwyższenia Krzyża Świętego
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
+ Władysław Słomka
++ za zmarłych rodziców, teściów, szwagrów, Wojciecha, oraz za zmarłych z ich
Sobota, 15 września – Najświętszej Maryi Panny Bolesnej
++ Anna Piechnik w 14 r. śm., + Stanisław i Maria
+ Anna Maria Arciszewska w 1 r. śm.
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
24. Niedziela Zwykła, 16września
+ Zygfryd Motyka w 91 r. ur.
+ + Aniela i Wojciech Sokoł
Dziękczynna w 14 rocz. ślubu Agnieszki i Marcina z prośbą o dalsze łaski dla całej

O wieczną szczęśliwość dla zmarłej mamy + Zofii
Za parafian
+ Teresa Stanisz (Msza św. gregoriańska)
Nowenna:
1/ Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę i bł. Boże dla Joanny i Grzegorza Caputa z
okazji 10 rocz. ślubu; 2/ Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB i potrzebne łaski dla
Tomasza i Marzeny z okazji 25 rocz. ślubu – int. od dzieci; 3/+ Mieczysław i Marianna;
4/+ Mieczysław Dziedzic w 11 r. śm.; 5/++ Leokadia i Anna Janikowskie; 6/ ++ Irena w 1 r.
śm. i Władysław Kantor
20.00 + Genowefa Kozień
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 7, 31-37/
Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu.
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. On wziął
go na bok osobno od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną dotknął mu języka, a spojrzawszy
w niebo, westchnął i rzekł do niego: «Effatha», to znaczy: «Otwórz się». Zaraz otworzyły się
jego uszy, więzy języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić.
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, tym gorliwiej to rozgłaszali.
I pełni zdumienia mówili: «Dobrze uczynił wszystko. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę».
REFLEKSJA
Człowiek, który nie słyszał i nie mówił, mógł tylko zobaczyć czyny Jezusa
Chrystusa. Jezus znał jego serce. Widział, jak rośnie w jego sercu wiara. Odzyskanie
słuchu i mowy jest konsekwencją otwarcia się na Boga. Nie tylko chodzi tu o to, co
fizyczne, ale także o to, co duchowe. Widzę dzieła Boga w życiu, Jego nieustanną
obecność, troskę o mnie. Słyszę jednak także Jego słowo, które mi daje; chcę głosić
Jego wielkie dzieła. Gdy jestem tylko biernym obserwatorem rzeczywistości, obserwatorem życia, nie doświadczam jego pełni. Mam jednak nadzieję, bo Bóg widzi moje
serce i wie, co się w nim dzieje. Pomimo tych słabości i ograniczeń rodzi się przecież
we mnie wiara, przez którą Bóg chce wejść w moje życie.

ZAPROSZENIE

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 23. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

Ks. Proboszcz w piśmie parafialnym umieścił takie zaproszenie: „Aby
umożliwić wszystkim przyjście do kościoła – w najbliższą niedzielę o godz.
10.00 zorganizujemy specjalną Bezstresową Eucharystię. W prawej nawie kościoła zostaną umieszczone łóżka dla wszystkich, którzy twierdzą: Niedziela
jest jedynym dniem tygodnia, w którym mogę się wyspać. W specjalnych, oddzielonych kwaterach zostaną umieszczone osoby, które nie lubią stać w tłumie. Przygotowany zostanie specjalny sektor miękkich foteli dla tych, którzy uważają,
że ławki są niewygodne. Krople do oczu i poduszki zostaną przygotowane dla
tych, którzy są zbyt zmęczeni wpatrywaniem się przez całą noc w telewizor
albo ekran komputera. Wynajęty autobus dowiezie tych, którzy są zbyt osłabieni wiekiem (i sobotnimi zakupami), aby w niedzielę iść do kościoła. Miękkie
pledy dostarczy się osobom, które twierdzą, że kościół jest zbyt zimny, a przy
specjalnych wentylatorach otrzymają miejsca osoby, które uważają, że w kościele jest duszno. Do dyspozycji będą kartki i długopisy dla tych, którzy pragną
wskazać osoby zawsze chodzące do kościoła, ale zachowujące się gorzej od innych.
Specjalna ekipa wolontariuszy zostanie wysłana do pomocy osobom, które nie
chodzą do kościoła, bo muszą przecież przygotować obiad. Wszystkim, którzy
niepokoją się obowiązkiem złożenia ofiary na tacę, rozda się odznaki z napisem: Już dałem. Z kolei w lewej nawie kościoła zostanie przygotowany miniogród botaniczny, dla tych, którzy twierdzą: Ja najlepiej modlę się na łonie przyrody. Dostarczymy odpowiednie aparaty osobom, które i tak nie usłyszą kazania,
a specjalne zatyczki do uszu tym, którzy twierdzą, że w naszym kościele są zawsze długie kazania. A po Mszy Świętej rozdzielimy za darmo specjalne zestawy
witamin dla tych, którzy przecież muszą się uczyć”.
Do tych, którzy skorzystali z zaproszenia – ks. Proboszcz wygłosił
krótką homilię: „Pan Jezus powiedział w Ogrodzie Oliwnym do swoich
uczniów: «Tak, jednej godziny nie mogliście czuwać ze Mną? Czuwajcie i módlcie
się, abyście nie ulegli pokusie; duch wprawdzie ochoczy, ale ciało słabe» (Mt 26, 40b41). W naszych czasach czuwanie z Jezusem stało się skazaniem na ciężkie
roboty przymusowe. Z wielką niechęcią ofiarujemy Mu kilka minut. A On
przychodzi, aby ofiarować nam całą wieczność!”
(Na podstawie: Bruno Ferrero, Ale my mamy skrzydła, Warszawa 2006).

1. Dziś w Kościele w Polsce rozpoczynamy 8. Tydzień Wychowania pod hasłem W
poszukiwaniu drogi. W parafii bł. Anieli Salawy uroczystość odpustowa z sumą o godzinie
12.00.
W czwartek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, w piątek
święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w sobotę wspomnienie NMP Bolesnej. W najbliższą
niedzielę w naszej parafii Nowenna do MB Miłosierdzia czyli Msza św. o 18.30 i nabożeństwo
bezpośrednio po niej. Dzień Środków Społecznego Przekazu. Przy tej okazji cieszymy się
nabywaniem prasy katolickiej przez wiernych i prosimy o czujność wobec złodziei, którzy
zabierają cały nakład przeznaczonej do sprzedaży prasy, by w bliżej niewyjaśnionych okolicznościach ją spieniężyć. Gdyby ktoś zauważył takie zachowanie prosimy zgłaszać księdzu. Jeśli
taka sytuacja powtórzy się - będziemy rozprowadzać prasę przy zakrystii.
2. JE ks. bp Jan Szkodoń wskazał termin wizytacji kanonicznej w naszej parafii. To
dni związane z niedzielą 9 grudnia br. Z Nim prosimy o modlitwę w intencji owoców duchowych pasterskich odwiedzin.
3. Spotkanie Kręgu Bliblijnego we wtorek o 20.15 w bibliotece parafialnej. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 17.00 spotkanie Migdałków w sali nr 4. Zbliża się termin
Seminarium Odnowy Wiary w naszej parafii. Szczegóły na ulotkach, które rozdają dziś organizatorzy rekolekcji, na plakatach w gablotach i na stronie internetowej parafii. Świadectwo z
zaproszeniem na seminarium w czasie każdej Mszy św. w najbliższą niedzielę. Zbiórka ministrantów w piątek o 17.00. Mogą na nią przyjść chłopcy, którzy chcieliby zostać ministrantami.
Schola dziecięca Boże Nutki ma swoje próby w piątki o 16.30 w sali nr 5, pod opieką p. Karoliny Pasiut i jej współpracowników. Pełną ofertę spotkań w Bożym Młynie znajdziemy dzisiaj
we wkładce do Wspólnoty. Zapraszamy na spotkania.
4. W bieżącym tygodniu ze względu na udział jednego z kapłanów w tygodniowej
pielgrzymce zagranicznej spowiedź wieczorem pół godziny przed Mszą św., czyli od godziny
18.00 do 18.30.
5. Ciągle poszukujemy katechety do ZSO im. prof. Akademii Krakowskiej św. Jana
Kantego i do przedszkoli. Dziękujemy wiernym za pomoc w poszukiwaniu właściwych osób.
Rozumiemy, że wydłużający się okres poszukiwania jest dla nas okazją do wspólnego odważnego wyrażenia naszej modlitewnej prośby. Stąd do chwili zajęcia wakatu przez odpowiedniego katechetę po każdej Mszy św., jeśli przewidziano śpiew, będziemy wspólnie wykonywać
hymn do Matki Bożej: My chcemy Boga Panno Święta. Hymn śpiewamy w postawie stojącej.
6. W sobotę, 15 września w Domus Mater przy parafii NSPJ przy ul. Saskiej odbędzie
się konferencja Biblia o finansach. Prowadzący przedstawią konkretne narzędzia i wskazówki,
jakich dostarcza nam Pismo św. w kwestii zarabiania, wydawania, oszczędzania, dawania pieniędzy i wychodzenia z długów. Szczegóły na plakacie w gablocie parafialnej na ścianie Bożego Młyna.
7. W zakrystii zapisy na Pielgrzymkę Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej w najbliższą niedzielę (możliwe do wieczornej Mszy św. w środę) i do Torunia 22 i 23 września br. Tam
też szczegóły dotyczące tych pielgrzymek.

