
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 8 lipca do 14 lipca 2019 

Poniedziałek, 8 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PRE-

ZBITERA 
7.00 + Włodzimierz Kobylski w 2. rocz. śm., o łaskę życia wiecznego 

18.30 ++ Ignacy Niemiec, Helena i Piotr Ziętara 

 

Wtorek, 9 lipca  
7.00 ++ Zofia, Tadeusz i ++ zmarli z Rodziny 

18.30 + Anna Grzesiak 

 

Środa, 10 lipca  
7.00 + Ewa Cholewa – int. od Przyjaciółek z pracy 

18.30 + Józefa Skiba 

 

Czwartek, 11 lipca – ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PATRO-

NA EUROPY 
7.00 + Adam Widomski – int. od brata Tadeusza 

18.30  + Jan Skiba 

 

Piątek, 12 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA BONIFACEGO Z 

KWERFURTU, BISKUPA I MĘCZENNIKA 
7.00 ++ Leokadia i Anna Janikowskie 

18.30 Dziękczynna za 94. lata życia i otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, bł. Boże i 

nieustającą opiekę MB dla Stefanii Gazdy 

 

Sobota, 13 lipca – WSPOMNIENIE ŚŚ. PUSTELNIKÓW ANDRZEJA 

ŚWIERADA I BENEDYKTA 
7.00 ++ Stanisław, Weronika, Bogusława i Elżbieta 

18.30 ++ Józefa i Józef 

 

XV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 14 lipca 
7.30 ++ Zofia, Józef, Władysław Jakubas – int. od Córki 

9.00 ++ Tadeusz i Jacek Batko, Ludwik Moksa, Barbara Baran, Janina Obuch-

Woszczatyńska 

10.30 ++ Adela i Jakub Bednarczykowie 

12.00 O Boże błogosławieństwo dla Antoniny z okazji 18. rocz. urodzin 

18.30 Za Parafian  

20.00 O bł. Boże, potrzebne łaski i Dary Ducha Św. dla Witolda w 20. rocz. urodzin 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA XIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 10, 1-9/ 
Jezus wyznaczył jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch uczniów i wy-

słał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam 

przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: 

«Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana 

żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak 

owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w 

drodze nie pozdrawiajcie. 

Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: „Pokój temu do-

mowi”. Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; 

jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co ma-

ją; bo zasługuje robotnik na swą zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. 

Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co Wam podadzą; 

uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: „Przybliżyło się do was kró-

lestwo Boże”». 

 

REFLEKSJA 

Jezus po każdej Mszy Świętej rozsyła nas, tak jak kiedyś apostołów. 

Gdy Chrystus daje misję, to daje również „instrumenty” do jej wypełnienia. 

Tak jak apostołowie idziemy do „miast”, czyli naszych teściów, rodziców, są-

siadów, współpracowników. Nie oznacza to, że mamy wędrować od drzwi do 

drzwi. To ma odbywać się tam, gdzie żyjemy, pracujemy, przechodzimy. A 

misja jest taka i… aż taka: Aby ludzie dzięki nam stawali się lepsi i abyśmy 

doszli do zbawienia. 

 



 WIELKA NOWENNA RÓŻAŃCOWA 2018-2026 

W sobotę, 2 czerwca 2018 roku podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki 

Żywego Różańca na Jasną Górę została zainaugurowana nowenna przed jubi-

leuszem 200-lecia założenia Żywego Różańca przez sługę Bożą Paulinę Jari-

cot.  

Ks. Szymon Mucha, krajowy moderator Kół Żywego Różańca mówi, że 

w obecnych czasach wielkiej laicyzacji, odrzucenia Boga, zagrożenia pokoju 

na świecie, potrzeba nowego otwarcia się na powiew Ducha Świętego. Musimy 

z nowym zapałem w sercu przyjąć orędzie Matki Bożej z Fatimy i wziąć z ufno-

ścią różaniec Paulina Jaricot do rąk, aby „uczynić go modlitwą wszystkich” 

ludzi na całym świecie. Przez kolejnych dziewięć lat jako wspólnota Żywego 

Różańca chcemy nie tylko poznać duchowość naszej założycielki, ale przede 

wszystkim zobaczyć aktualność różańca w różnych dziedzinach naszego życia, 

także społecznego. Zadaniem każdego z nas będzie w każdym roku nowenny 

zaprosić jedną osobę do odmawiania i rozważania codziennie jednej tajemnicy 

różańca we wspólnocie Żywego Różańca. Chcemy prosić o rozwój dzieła Ży-

wego Różańca w Polsce i na świecie.  

GŁÓWNE CELE NOWENNY: - Duchowy i zewnętrzny rozwój 

wspólnot Żywego Różańca - Ożywienie apostolskiego dynamizmu członków 

wspólnoty  

STAŁE INTENCJE MODLITWY: - O wzrost w wierze, nadziei i miło-

ści - O rozwój wspólnot Żywego Różańca - O błogosławieństwo dla misyjnego 

dzieła Kościoła - O pokój na świecie i zgodę w rodzinach - O beatyfikację sługi 

Bożej Pauliny Jaricot  

ZADANIA SZCZEGÓŁOWE: - Co miesiąc na spotkaniu wspólnie od-

mówić modlitwę nowenny i jak najczęściej odmawiać ją indywidualnie - Co 

miesiąc wesprzeć dzieło „Żywy Różaniec dla misji” - Co roku zaprosić jedną 

osobę do Żywego Różańca  

MOJE PRZEŻYWANIE NOWENNY: - Staram się dążyć do realizacji 

wyznaczonych celów - Pamiętam o intencjach i zadaniach szczegółowych - 

Rozważam tematy poszczególnych lat  

TEMATY POSZCZEGÓLNYCH LAT NOWENNY: 1. 2018 r. – Ta-

jemnice Jezusa i Maryi drogą do dojrzałego życia duchowego. 2. 2019 r. – Du-

chowość sługi Bożej Pauliny M. Jaricot – założycielki Żywego Różańca i Dzie-

ła Rozkrzewiania Wiary. 3. 2020 r. – Żywy Różaniec znakiem jedności z Oj-

cem Świętym i Kościołem. 4. 2021 r. – Różaniec modlitwą o zbawienie innych 

5. 2022 r. – Żywy Różaniec wsparciem dzieła misyjnego. 6. 2023 r. – Różaniec 

nadzieją i siłą dla chorych i cierpiących. 7. 2024 r. – Ewangelizacja z różańcem 

w ręku. 8. 2025 r. – Żywy Różaniec w przekazie mass mediów. 9. 2026 r. – 

Różaniec modlitwą o Boże Miłosierdzie dla świata.  

MODLITWA NA JUBILEUSZ ŻYWEGO RÓŻAŃCA 

Maryjo, Matko Boża Różańcowa, zjednoczona miłością z Twoim Synem 

Jezusem Chrystusem i rozważająca w Sercu tajemnice Jego życia, dziękujemy 

Ci za dar modlitwy różańcowej, którą ubogacasz Kościół, za wspólnotę Żywego 

Różańca, która od prawie dwustu lat umacnia wierzących w Chrystusa, za słu-

gę Bożą Paulinę Jaricot, która to dzieło zainicjowała, i za niezliczone łaski, 

jakie nam każdego dnia wypraszasz u Boga. Niepokalana Dziewico i Matko, 

otaczaj nas zawsze swą macierzyńską miłością, ucz przeżywać słowa i czyny 

Jezusa Chrystusa w tajemnicach radości i światła, boleści i chwały. Obdarz 

wszystkie swoje dzieci łaską umiłowania modlitwy różańcowej. Niech ona po-

mnaża chwałę Boga i przyczynia się do zbawienia ludzi. Uproś nam dar świę-

tego życia na ziemi i wiecznego szczęścia w niebie. Amen. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

1. Dziś po Mszach św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji 

pierwszej niedzieli miesiąca. 

 

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

mnienie św. Jana z Dukli, prezbitera, w czwartek święto św. Benedykta, opata, 

patrona Europy, w piątek wspomnienie św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, 

biskupa i męczennika, w sobotę świętych pustelników Andrzeja Świerada i 

Benedykta. 

 

3. W okresie wakacji, w niedziele nie odprawiamy Mszy św. o godz. 

13.15 i 17.00, w dni powszednie nie odprawiamy Mszy św. o godz. 7.30. Oka-

zja do spowiedzi w dni powszednie 30 minut przed Mszą św., nie spowiadamy 

w czasie Mszy św. Kancelaria parafialna czynna w poniedziałek w godz. od 

19.30 do 20.30 oraz w czwartek w godz. od 17.00 do 18.00. 

 

4. Pani Halina Krawczyk odwołuje dyżury w poradni życia rodzinnego 

w dniach 17 i 24 lipca. 

 

5. W środę różaniec o godz. 17.45. W czwartek całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu. W piątek po wieczornej Mszy św. Koronka do 

Bożego Miłosierdzia. 

 

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zbigniewę Madej i śp. Bar-

barę Wojciechowską oraz w parafii NMP Królowej Polski w Myślachowicach 

śp. Stanisława Nowakowskiego. Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie, a 

światłość wiekuista niechaj Im świeci... 


