
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 15 lipca do 21 lipca 2019 

Poniedziałek, 15 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, BISKUPA  

I DOKTORA KOŚCIOŁA 
7.00 1) ++ Wiesława i Andrzej syn – int. od cioci Zeni; 2) Dziękczynna w 60. rocz. zawar-

cia związku małżeńskiego Zofii i Jerzego z prośbą o bł. Boże  

18.30 + Ks. Eugeniusz w 19. rocz. śm.   

 

Wtorek, 16 lipca – WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL (SZKAPLERZ-

NEJ) 
7.00 + Adam Widomski – int. od chrześnicy Beaty 

18.30 Nowenna do MB Miłosierdzia: 1) + Marian Wojciechowski – int. z okazji imienin;  

2) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Anny Turkiewicz – int. z okazji imienin; 3) Dzięk-

czynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MBNP i  św. Ojca Pio oraz zdrowie dla Janiny i Zdzisława 

Cichoń z okazji 81. rocz. urodzin; 4) O potrzebne łaski i bł. Boże dla rodziny Koniecznych;  

5) + Stanisław Nowakowski. 

 

Środa, 17 lipca  
7.00 ++ Józefa i Józef Woźniak 

18.30 + Mieczysława Kierzek 

 

Czwartek, 18 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. SZYMONA Z LIPNICY, PREZBI-

TERA 
7.00 + Emilia w rocz. śm. 

18.30  + Anna Maria Arciszewska 

 

Piątek, 19 lipca  
7.00 + Irena Korba w 7. rocz. śm.  

18.30 Rezerwacja (…..) 

 

Sobota, 20 lipca – WSPOMNIENIE BŁ. CZESŁAWA, PREZBITERA 
7.00 O zdrowie, potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Czesława Wali oraz o bł. 

Boże dla budowy domu dla Głuchoniemych  

18.30 ++ Janina i Franciszek 

 

XVI. NIEDZIELA ZWYKŁA, 21 lipca 
7.30 + Teresa Kralka 

9.00 + Hanna Czechowicz 

10.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Krystyny Róg oraz o bł. Boże dla Rodziny 

12.00 Dziękczynna w 50. rocz. ślubu Katarzyny i Zygmunta z prośbą o bł. Boże, potrzebne 

łaski i opiekę MB Miłosierdzia  

18.30 + Barbara Bocheńska z domu Budka  

20.00 Za Parafian 

 

 

14 lipca 2019 nr 28 (248), rok V 

 

 

 

 

 

 

 

BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 10, 25-37/ 
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Jezusa na próbę, zapytał: «Nau-

czycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?». Jezus mu odpowiedział: «Co 

jest napisane w Prawie? Jak czytasz?». On rzekł: «Będziesz miłował Pana Boga swe-

go całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim umysłem;  

a swego bliźniego jak siebie samego». Jezus rzekł do niego: «Dobrześ odpowiedział. 

To czyń, a będziesz żył». Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał Jezusa: «A kto jest 

moim bliźnim?». Jezus, nawiązując do tego, rzekł: «Pewien człowiek schodził z Jero-

zolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko go obdarli, lecz jeszcze rany 

mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem przechodził tą drogą 

pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy przyszedł na to miejsce i 

zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w podróży, przechodził również 

obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: podszedł do niego i opatrzył mu 

rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go na swoje bydlę, zawiózł do gospo-

dy i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: 

„Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, ja oddam tobie, gdy będę wracał”. 

Któryż z tych trzech okazał się, według twego zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce 

zbójców?». On odpowiedział: «Ten, który mu okazał miłosierdzie». Jezus mu rzekł: 

«Idź, i ty czyń podobnie». 

 

REFLEKSJA 

Często spotykamy ludzi, z którymi trudno nam się porozumieć. Zdarza się, że 

patrzymy na człowieka i od razu coś nas w nim „odpycha”. Mijamy go, idziemy dalej. 

A czasem musimy współpracować z ludźmi, których nie lubimy, którzy nas denerwu-

ją. Pan Jezus zaprasza nas, abyśmy też takich ludzi uczynili naszymi bliźnimi. On 

proponuje nam klucz do takich osób. Ten klucz to MIŁOSIERDZIE. Okazać miłosier-

dzie, czyli przyjąć jako niezrozumiały dar. Jezus posługuje się tym kluczem w sposób 

doskonały i bezinteresowny. 



 ŻYCIORYS SŁUŻEBNICY BOŻEJ 

PAULINY JARICOT 

Urodziła się 21.07.1799 r. jako ostatnie, 

siódme dziecko Antoniego i Joanny Jaricot. 

Przyszła na świat w Lyonie, dokąd przybył Jej 

ojciec w poszukiwaniu pracy. Jako składacz je-

dwabiu zyskał uznanie pracodawcy, który po-

mógł mu w usamodzielnieniu się. W wieku 27 

lat poślubił córkę zgrzebiarza jedwabiu. Wkrótce 

na świat zaczęły przychodzić kolejne dzieci. 

 Podczas oblężenia miasta w 1793 r. cała rodzina znalazła schronienie  

w rodzinnej wiosce ojca. Po ustaniu zamieszek rewolucyjnych wrócili do Lyo-

nu. Ich sklep ocalał dzięki opiece przyjaciół. Na nowo zajęli się składaniem  

i sprzedażą jedwabiu. Powodzenie przeszło ich oczekiwania. Pieniądze inwe-

stowali w nieruchomości wiejskie i w mieście. 

 W pierwszych latach dostatku urodziło się dwoje ostatnich dzieci: File-

as i Paulina Maria. Bliscy sobie wiekiem i charakterem byli nierozłączni w 

zabawach, sporach i snuciu planów na przyszłość. Rozmawiali tez o misjach, 

szczególnie o sytuacji w Chinach, o czym opowiadała im służąca w domu pań-

stwa Jaricot. 

 W sercu Fileasa odezwało się pragnienie zostania misjonarzem, właśnie 

w Chinach. Paulina chciała pojechać razem z nim. Brat, mając świadomość, że 

w tamtych czasach misjonarki nie były jeszcze znane, odwodził Ją od tego za-

miaru. Kiedy siostrze robiło się smutno z tego powodu, pocieszał Ją mówiąc, 

że będzie go wspomagać przez modlitwę oraz wysyłanie pieniędzy i przedmio-

tów potrzebnych misjonarzowi w jego pracy. To były dziecięce pragnienia, ale 

przyszłe zaangażowanie Pauliny w pomoc misjom stało się spełnieniem proro-

czych słów Fileasa. 

 Wydarzeniem, które mocno utkwiło w pamięci  5-letniej Pauliny było 

spotkanie z papieżem Piusem VII w Lyonie. Ojciec Święty położył ręce na Jej 

główce oraz Jej brata. To błogosławieństwo wydało później w Kościele wielkie 

owoce. 

 Dzieciństwo Sługi Bożej było szczęśliwe i pełne miłości. Miała piękny 

głos. Jej ojciec mówił do Niej: „mój skowronku”, a matka dodawała: „rajski”. 

Rodzice cieszyli się opinią ludzi uczciwych i gościnnych. Cała rodzina była 

bardzo religijna. Matka miała szczególne nabożeństwo do Matki Bożej. Pań-

stwo Jaricot często gościli w swoim domu kapłanów, m.in. św. Jana Marię 

Vianney’a. 

 Paulina po dwóch latach nauki w pensjonacie, gdzie zdobyła podsta-

wowe wykształcenie i przygotowanie do przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej, 

w wieku 13 lat została wprowadzona w ekskluzywny świat producentów je-

dwabiu i handlowców. W swoim dzienniczku napisała: Chęć podobania się, 

zwłaszcza młodym ludziom była moim największym i jedynym celem (…) Sło-

wem, stałam się kokietką. Przeżyła pierwsza miłość. Przygotowywała się do 

zaręczyn. Żyjąc w dobrobycie, na balach i przyjęciach, myśląc o strojach oraz 

rozczytując się w romansach zapomniała o swoim zapale misyjnym.  

Pewnego dnia, by po coś sięgnąć, wspięła się na stołek, którego nogi 

załamały się. Tak niefortunnie z niego spadła, że Jej system nerwowy uległ 

rozstrojeniu i to do tego stopnia, że lekarz wyraził obawę o Jej zmysły, a nawet 

życie.        

cdn. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek wspo-

mnienie św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek  wspomnie-

nie NMP z Góry Karmel (MB Szkaplerznej),  

2. We wtorek nowenna  do MB Miłosierdzia z Mszą św. w intencjach 

nowennowych o godz. 18.30.  

3. W czwartek nabożeństwo do św. Jana Pawła II o godz. 18.00. 

4. Zapisów na 39. Pieszą Pielgrzymkę Archidiecezji Krakowskiej na Ja-

sną Górę można dokonywać od poniedziałku do piątku w Biurze Zapisów przy 

kolegiacie św. Anny w godz. 17.00-19.00 oraz internetowo na stronie 

www.ppk2.pl.   

5. Przypominamy o trwającej od 29 czerwca do 19 września przerwie 

wakacyjnej Zespołu Charytatywnego. W tym czasie Zespół Charytatywny nie 

przyjmuje odzieży. 

 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mieczysława Bajsarowicza, 

śp. Jana Dawida i śp. Genowefę Kapuścińską. Wieczne odpoczywanie racz Im 

dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci... 

 

 

Porządek Mszy Św. w wakacje: 

- niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30, 20.00 

- dni powszednie: 7.00, 18.30 

Spowiedź w dni powszednie 30 minut przed Mszą świętą. 

Dyżury kancelarii parafialnej w okresie wakacji: 

- poniedziałek: 19.30 – 20.30 

- czwartek: 17.00 – 18.00. 


