
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  16 VII  do  22 VII 2018 

 

Poniedziałek, 16 VII 
  7.00  ++ Alojz i Mary Borowiec 
18.30  NOWENNA: 1) ++ Maria, Wojciech i syn Zbigniew Sejut, Zbigniew Mazur, 

Tadeusz Zawiło 2) + Marcel w 9 r.śm. 3) + Tadeusz Opiela – int. od koleżanek | 
            i kolegów córki z pracy 4) O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla 

Magdaleny z okazji imienin 5) ++ Janina i Antoni Oremus 
 

 

Wtorek, 17 VII 
  7.00  ++ Józef i Józefa  Woźniak 
18.30  + Adela Bednarczyk – int. od Zofii i Kazimierza Bednarczyk z rodziną 
 

 

Środa, 18 VII 
  7.00  + Emilia w 9 r.śm. 
18.30  O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Witolda w 19 r. urodzin 
 

 

Czwartek, 19 VII 

   7.00 + Irena Korba w 6 r.śm. 
 18.30 + Jan Koper 

 

Piątek, 20 VII 
   7.00  O potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Czesława Wali 
 18.30  W intencji Ojczyzny 
 

 

Sobota, 21 VII 
  7.00   + Czesław Karnasiewicz – w dniu imienin 
18.30   ++ Weronika, Elżbieta, Bogusława i Stanisław 
 

   

Niedziela, 22 VII 
  7.30  ++ Marianna, Władysław, ks. Marian, Maria, Jan 
  9.00  O potrzebne łaski i opiekę MB dla Krystyny Róg oraz o Boże błogosławieństwo    
dla rodziny 
10.30  Za parafian 
12.00  ++ Anna i Władysław 
18.30  Dziękczynna za Karola z okazji 4 r. urodzin 
20.00  Dziękczynna w 30 r. urodzin z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  /Mk 6, 7 – 13/ 

Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę 

nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani 

chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch 

sukien!» 

I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd 

wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, 

strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich!» 

Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów,  

a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali. 

 
 
 

 

REFLEKSJA   

Ewangelia mówi o grupie Dwunastu, którzy podjęli wezwanie Jezusa i zostali przez Niego 

posłani, by wyrzucać złe duchy, uzdrawiać chorych i wzywać do nawrócenia. W ten sposób 

Jezus włącza ich w swoją misję. My także jesteśmy zaproszeni, by uczestniczyć w misji, jaką 

otrzymali od Chrystusa Apostołowie. Otrzymujemy moc Ducha Świętego, by być misjonarzami 

Jezusa w świecie. Mamy przyprowadzać ludzi do Jezusa, by rozpoznawali w Nim swojego 

Pana. Aby tak się stało musimy pozostawać w ścisłej relacji z Tym, który nas posyła. 

Uczestnictwo w misji Chrystusa wzywa nas, by nasze życie stawało się cząstką Jego życia. 

Wtedy będziemy uczestnikami w Jego wolności. Nie możemy podejmować się ewangelizacji  

w imię Jezusa, jeżeli najpierw sami nie będziemy trwali w Nim – naszym Mistrzu. Naszej 

relacji do Jezusa nie da się ukryć. Z naszego życia można odczytać, kim On jest dla nas. 

 
 

 



 

SANKTUARIUM KRÓLOWEJ TATR NA WIKTORÓWKACH 

Historia Sanktuarium na Wiktorówkach, znanego też jako Sanktuarium Matki Bożej 

Królowej Tatr ma początek w 1860 roku. Wtedy to 14 - letniej pasterce z Rusinowej Polany –

Marysi Murzańskiej zaginęły owieczki. W czasie ich poszukiwań, we mgle, na jednym  

z drzew, ukazała się jej postać, którą określiła jako Piękną lub Jaśniejącą Panią. Opowiedziała 

to pasterzowi – Wojciechowi Łukaszczykowi, który powiesił na tym drzewie święty obrazek  

a później zrelacjonował całą historię ks. Szymonowi Kossakiewiczowi, który ją spisał. 

W 1902 roku w miejscu objawienia zbudowano małą kaplicę na wzór szałasu 

pasterskiego, a w niej umieszczono figurkę, pomieszczenie jednak rychło spłonęło, figurka 

natomiast do dziś ma osmoloną prawą dłoń. Po pożarze figurka wróciła w specjalnej skrzynce 

w kształcie kapliczki na pień smreka. Do początków bieżącego stulecia kult Matki Bożej 

z Wiktorówek właściwie nie istniał.  Powodem były zarówno okoliczności polityczne - 

przygnębienie po przegranej powstania styczniowego i warunki codziennego bytu - głód, zaraza 

cholery, raczej zatrzymywały ludzi w domach, niż sprzyjały pielgrzymkom czy wędrówkom. 

Pierwsza, na większą skalę, pielgrzymka na Wiktorówki odbyła się w roku 1910 (w tym roku 

Bukowina, której podlegały Wiktorówki, stała się parafią), a następne w latach 1912 i 1913. 

Zdaje się, że wszystkie one zorganizowane zostały w intencji dobrej pogody, ponieważ w tych 

latach występowały na Podhalu ulewne deszcze, a wezbrane potoki górskie zalewały liche pola 

uprawne.  

Pierwsza Msza święta została odprawiona przez ks. proboszcza Błażeja Łaciaka 2 lipca 

1932 roku w wybudowanej przez gazdę Jędrzeja Budza-Wnęka w 1921 roku niewielkiej 

kaplicy. Rozbudowywaną w międzyczasie kaplicę zniszczyła w 1936 roku burza śnieżna i w 

tym samym roku górale odbudowali ją, a 4 października 1936 roku została ona poświęcona 

przez ks. Stanisława Foxa, który był tam nowym proboszczem. 

W czasie II wojny światowej figurka Matki Boskiej została przeniesiona do Bukowiny, 

skąd powróciła 2 lipca 1945 r. Nad kaplicą opiekę sprawował nadal ks. Stanisław Fox. Od 1956 

bukowianie przystąpili do kolejnej rozbudowy kaplicy. W 1957 r. na Rusinowej Polanie 

utworzono turystyczny ośrodek duszpasterski, nad którym opiekę przejęli księża marianie. 

Kolejna zmiana organizacyjna nastąpiła w roku 1959 r. i była związana z powierzeniem opieki 

nad kaplicą zakonowi dominikanów. Duszpasterzem został o. Paweł Kielar, który rozpoczął 

wiele prac związanych z zagospodarowaniem terenu wokół kaplicy, jednocześnie dbając o sam 

budynek. W 1975 r. kardynał Karol Wojtyła opiekę nad ośrodkiem oficjalnie powierzył 

dominikanom i jednocześnie związał go administracyjnie z parafią w Małym Cichym. W tym 

samym roku papież Paweł VI nadał sanktuarium przywilej odpustu zupełnego związanego  

z rokiem jubileuszowym. Dalszy rozwój kaplicy wiąże się z osobą o. Leonarda Węgrzyniaka, 

zakonnika i górala z Dzianisza. Dzięki niemu dalej zmieniało się otoczenie kaplicy i powstała 

placówka TOPR 

Dzisiaj kaplica to piękny drewniany budynek na podmurówce z granitowych bloków. 

Krużganek otoczony jest drewnianą balustradą ze słupami, połączonymi w łuki arkad, 

podtrzymującymi dach budynku. Wchodząc do kaplicy drewnianymi schodami mijamy nad 

głową ozdobne inskrypcje nad wejściem. Wnętrze kaplicy, wykonane również w drewnie, jest 

bogato zdobione. W centralnym punkcie ołtarza umieszczona jest figurka Matki Boskiej 

Królowej Tatr. 

Przez lata Wiktorówki stały się miejscem szczególnie ważnym nie tylko dla górali, ale 

także dla turystów, taterników oraz licznie odwiedzanym przez młodzież. Sanktuarium i polanę 

wielokrotnie odwiedzał kardynał Karol Wojtyła. Na skałach wokół kaplicy umieszczono wiele 

tablic pamiątkowych poświęconych osobom, które zginęły w górach. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 15. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek wspomnienie NMP  

z Góry Karmel (MB Szkaplerznej). 

 

2. W poniedziałek nowenna  do MB Miłosierdzia z Mszą św. w intencjach 

nowennowych o godz. 18.30. W środę różaniec o godz. 17.45, w czwartek całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu. 

 

3. W piątek Nowenna Jubileuszowa z okazji 100. rocznicy odzyskania przez naszą 

Ojczyznę niepodległości. O godzinie 17.45 różaniec prowadzony przez Straż Honorową NSPJ, 

o 18.30 Msza św. w intencji Ojczyzny. 

 

4. Zbliża się wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżujących. Okazja 

do poświęcenia pojazdów w najbliższą sobotę po Mszy św. o godz. 18.30 oraz  

w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. 

 

5. Zapisów na Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę można dokonywać w Biurze Zapisów 

przy kolegiacie św. Anny w godz. 17.00-19.00 oraz internetowo na stronie www.ppk2.pl.   

 

6. Zapraszamy do uczestnictwa w pielgrzymce do Sanktuarium MB Królowej Tatr na 

Wiktorówkach, która odbędzie się w sobotę  28 lipca. Szczegóły i zapisy w zakrystii. 

  

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Obstoj i śp. Józefę Wincencik. 

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: 17.00 – 18.00 

- czwartek: 16.00 – 17.30. 

      
      
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Marianie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dominikanie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Pawe%C5%82_II
https://pl.wikipedia.org/wiki/O%C5%9Brodek_duszpasterski_%C5%9Bw._J%C3%B3zefa_w_Ma%C5%82ych_Cichych
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pawe%C5%82_VI
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzianisz

