
                 

           INTENCJE  MSZALNE  20 - 26  VII    2015 
 

 

Poniedziałek  20 VII 

  7.00 + Irena Korba w 3 r. śmierci 

18.30 + Czesław Karnasiewicz 
                                  

  Wtorek    21 VII 
    7.00  + Władysław Wach 

  18.30  + Juliusz Szulc 
     
Środa   22  VII 
    7.00  + Władysław Wach 

   18.30 ++ Roman Szklarski z dziećmi. Rodzice: Eugenia i Henryk Mitranka. Przyjaciele 

               

 Czwartek  23  VII 

    7.00  ++ Zofia i Marian Goryccy 

  18.30  + Grzegorz Hadyniak / od Damiana  
                 

Piątek  24  VII 

   7.00  O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę M. Bożej dla Krystyny Róg i dla całej rodziny 

 18.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Barbary i Andrzeja w 20 r. ślubu 
            
Sobota  25  VII 

  7.00    W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30    ++ Kazimierz Pasula. Jan, Józefa Surowiec 
            
Niedziela  26  VII 

  7.00   ++ Franciszka, Stefan, Eugenia Kaczor 

  9.00   + Anna Nogieć 

10.30   Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Marty i Adama w 25 r. ślubu 

12.00   O Boże Błogosławieństwo, opiekę M. Bożej i potrzebne łaski dla Antoniego Szmyda                

             w 1 rocznicę urodzin 

18.30   O zdrowie, Boże Błogosławieństwo dla Anny, z podziękowaniem za otrzymane łaski 

20.00   ++ Anna i Stanisław 

 

 

 
 

 

 LIPIEC I SIERPIEŃ  
 

W  tygodniu Msze święte o 7.00 i 18.30. 
 

Spowiedź pół godziny przed Mszą świętą. 
 

W niedziele nie ma Mszy świętych o godz: 13.15 i 17.00                                        

                                                                              19 lipca 29/2015/40 
 

WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 
                                                                                                             
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / MK 6 , 30 - 34 / 
 

Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. 

A On rzekł do nich: Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco. Tak 

wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli 

więc łodzią na miejsce pustynne osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu 

zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich uprzedzili. Gdy Jezus 

wysiadł, ujrzał wielki tłum i zdjęła Go litość, byli bowiem jak owce nie mające pasterza.  I 

zaczął ich nauczać. 

 

REFLEKSJA 

Zebrali się u Jezusa i opowiedzieli MU wszystko…….  . Niedziela, przychodzę do kościoła 

na Mszę świętą. Czyli przychodzę do Jezusa, aby opowiedzieć Mu wszystko. I to co mi się 

udało w minionym tygodniu i to co mi się nie udało. Na sercu będzie mi lżej. Ale nie to 

będzie najważniejsze. On ciągle naucza i mówi mi, co mam robić, żeby jak najwięcej mi się 

udawało.   

 

Święci tego tygodnia. 

Ten tydzień wyjątkowo nam ,, obrodził ” znanymi świętymi. Maria Magdalena, Brygida, 

Kinga, Jakub Starszy, Krzysztof. Wiele o nich wiemy, ale o niektórych warto wspomnieć 

więcej. Pozwólcie Drodzy Czytelnicy, że wspomnę o: Marii Magdalenie i Jakubie Starszym. 

 

Maria Magdalena jest wspominana w Nowym Testamencie kilkanaście razy. Piszą o niej 

wszyscy ewangeliści. Pojawia się już podczas nauczania Pana Jezusa w Galilei, wraz z 

Zuzanną i Joanną. Była tą, która pierwsza przybyła do grobu Pana Jezusa w Wielkanocny 

poranek. Tam spotkała Jezusa myląc Go początkowo z ogrodnikiem. Była również pierwszą, 

która miała głosić zapowiedź zbawienia.  Pierwsi Ojcowie Kościoła podważali role kobiet w 

życiu duchowym. Na tej podstawie w tradycji Kościoła powstała ,,czarna legenda ” Marii 

Magdaleny. W średniowieczu utożsamiano jej postać z nierządnicą, o której wspominają 

ewangeliści, która namaściła Jezusa drogim olejkiem i włosami swoimi otarła Jego nogi. 

Dopiero w 1969 roku Maria Magdalena doczekała się oczyszczenia z niechlubnej tradycji.  

 

 

 



Święty Jakub Starszy/ Większy.  

Takie przydomki otrzymał, by go odróżnić od drugiego apostoła o tym samym imieniu  

/Jakuba Młodszego/. Był starszym bratem Jana - również apostoła. Byli rybakami, mieszkali 

nad Jeziorem Tyberiadzkim. Po tym jak byli świadkami cudownego połowu ryb, pozostawili 

swoje dotychczasowe zajęcie, dom, rodziców i poszli za Jezusem. Jakub Starszy wymieniany 

jest zawsze w ,,czołówce ” apostołów. Także Pan Jezus wyróżniał go. Był obecny podczas 

wskrzeszenia córki Jaira, przy Przemienieniu Pańskim na Górze Tabor oraz najbliżej Jezusa 

w Ogrodzie Oliwnym.  Herod Agryppa / wnuk Heroda Wielkiego/ chciał się koniecznie 

przypodobać Żydom i kazał zabić św. Jakuba i zamknąć w więzieniu św. Piotra. Według 

tradycji św. Jakub zaraz po Zesłaniu Ducha Świętego miał nauczać w Hiszpanii. Tam w VII 

wieku sprowadzono relikwie świętego i pochowano w mieście Compostella. Nazwa ta 

wywodzi się od łacińskich słów Campus stellae, co znaczy pole pod gwiazdami. 

Tradycja mówi, że relikwie świętego przywiezione najpierw do miasta Iria, zaginęły i 

dopiero w IX wieku miał je odnaleźć biskup wiedziony światłem cudownej gwiazdy.  

Hiszpańskie słowo Santiago oznacza święty Jakub. Tak powstała dzisiejsza nazwa Santiago 

de Compostella.  Święty Jakub miał się objawiać rycerzom walczącym z Arabami, którzy 

zajęli część półwyspu iberyjskiego. W ten sposób stał się on patronem Hiszpanii i Portugalii. 

W średniowieczu Santiago de Compostella było trzecim po Rzymie i Ziemi Świętej 

miejscem pielgrzymkowym na świecie. Pojawiła się wówczas nowa terminologia: pątnika do 

Rzymu nazywano romero, do Jerozolimy palmero,a do Santiago peregrino.   

 

Camino – Droga świętego Jakuba. 

Pierwszym udokumentowanym pielgrzymem do Santiago, był francuski biskup w 950 roku. 

My w miniony wtorek, uroczyście pożegnaliśmy Piotrka i Jakuba / naszych lektorów /, 

którzy wyruszyli na pielgrzymi szlak. Nie oni jedni. Rocznie ok. 2 mln ludzi: pieszo, konno, 

na rowerach i innymi srodkami lokomocji przybywa do Santiago de Compostella. Jest bardzo 

wiele dróg, które prowadzą do grobu świętego Jakuba. Zaczynają się w różnych miejscach, 

w różnych krajach. Pielgrzymi wybierają takie, jakie są w stanie przebyć. Aby otrzymać 

stosowny certyfikat wymagane jest przejście pieszo minimum 100 km., przebycie rowerem 

lub konno/są takie możliwości / 200 km. Najbardziej znany szlak, to Droga Francuska. 

Zaczyna się po francuskiej stronie Pirenejów i liczy 748 kilometrów. Osobiście, trzy lata 

temu spotkałem na szlaku Polaka / Leszek, 69 lat /, który wyruszył na Camino pieszo 

z….Opola! Kiedy się spotkaliśmy on już miał ,,w nogach ” 3400 km. Ja ,,aż ” 300….. . Na 

ostatnich 6o kilometrach często szliśmy razem a ja patrzyłem z podziwem i z wielką pokorą.  

O ogromnej roli pielgrzymek po Camino świadczą słowa Johanna Wolfganga von Goethe, 

który napisał tak: Drogi świętego Jakuba ukształtowały Europę. W roku 1987 Camino 

zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 

Do Santiago pielgrzymowało wielu świętych. Dwukrotnie był w Santiago św. Jan Paweł II, 

raz symbolicznie przeszedł pieszo jeden dzień drogi pielgrzymiej.  

Współcześnie najbardziej znanymi pielgrzymami są … piłkarze hiszpańscy. Mają niedaleko 

Santiago ośrodek treningowy dla kadry narodowej. A w 2010 roku, po zdobyciu Mistrzostwa 

Świata , czterech z nich / Iniesta, Torres, Marchena i Busquets/ odnyło pieszą pielgrzymkę 

dziękczynną!!!  

Drogi Czytelniku! Camino czeka……  . /ks.B / 

 

  

 

 

 

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE     -    19  LIPCA   2015 

XVI  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 

 

 

 

 

1.  W liturgii w tym tygodniu wspominamy: 

- w poniedziałek:  wspomnienie bł. Czesława kapłana 

- w środę:  wspomnienie św. Marii Magdaleny 

- w czwartek:  święto św. Brygidy – patronki Europy 

- w piątek:  wspomnienie św. Kingi 

- w sobotę:  święto św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa 

- w przyszłą niedzielę wspomnienie św. Joachima i Anny – rodziców N. M. Panny 

 

 

2.  Święty Krzysztof jest patronem kierowców i podróżujących. Okazja do poświęcenia 

pojazdów w sobotę po Mszy świętej wieczornej i w niedzielę po mszy świętej o 12.00 

 

 

3.  Do 31 lipca trwają parafialne zapisy na 35 Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę, 

która odbędzie się w dniach od 6-11 sierpnia . Zapisy przyjmujemy w zakrystii i w 

kancelarii. Szczegóły przy zapisie i na plakatach. 

 

 

4.  Zapraszamy do wspólnej modlitwy w tygodniu. Różaniec w środę o 17.45. 

W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a Koronka do Miłosierdzia 

Bożego w piątek po Mszy świętej wieczornej. Okazja do spowiedzi świętej w dni 

powszednie pół godziny przed Mszą świętą, a w niedzielę podczas Mszy. 

 

 

5. Wakacyjne terminy działania poradni Pomoc Bliźniemu – szczegóły w gablocie. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


