INTENCJE MSZALNE od 12 lipca do 18 lipca 2021
Poniedziałek, 12 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA Z KWERFURTU, BISKUPA I MĘCZENNIKA
7.00 + Leopold Zegiel – int. od Koleżanek z pracy córki Agnieszki, Uli i Gosi
18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę
Wtorek, 13 lipca – WSPOMNIENIE ŚŚ. PUSTELNIKÓW ANDRZEJA
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ŚWIERADA I BENEDYKTA
7.00 + Adela Bednarczyk zd. Krąpiec w 4. rocz. śm.
18.30 + Leopold Zegiel – int. od Zakładu Pogrzebowego „Gabriel”
Środa, 14 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. KAMILA DE LELIS, PREZBI-

BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

TERA; WSPOMNIENIE ŚW. HENRYKA, CESARZA
7.00 Dziękczynna o zdrowie, bł. Boże w małżeństwie oraz o wiarę, nadzieję i miłość dla Kamila
18.30 Dziękczynna z otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże dla Aleksandry i Roberta
w 20. rocz. ślubu i dla Rodziny
Czwartek, 15 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, BISKU-

EWANGELIA NA XV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

PA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7.00 + Ks. Eugeniusz w 20. rocz. śm.
18.30 O bł. Boże, opiekę MB i zdrowie dla Bogusławy i Zbigniewa w 40. rocz. ślubu
Piątek, 16 lipca – WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL (MB
SZKAPLERZNEJ)
7.00 + Leopold Zegiel – int. od firmy „Omega”
18.30 Intencje nowennowe: 1) O bł. Boże i opiekę MB dla Ludwiki w 90. rocz. ur.;
2) O zdrowie dla wnuczki Kamili z okazji 18. rocz. ur.; 3) + Janina w 8. rocz. śm.
Sobota, 17 lipca
7.00 + Leopold Zegiel – int. od rodziny: Jolanty i Adama Ślusarczyków
18.30 + Maria Piechotek
XVI. NIEDZIELA ZWYKŁA, 18 lipca – ŚW. SZYMONA Z LIPNICY,
PREZBITERA
7.30 ++ Emila w rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny
9.00 ++ Józef i Maria Grzesiak
10.30 Za Parafian
12.00 ++ Anna, Władysław
18.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Krystyny Róg z okazji imienin i
bł. Boże dla Rodziny
20.00 ++ Ewa, Jerzy Radwańscy

jankanty.pl

/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 jakiego domu wejdziecie, zostańcie tam, aż
stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakim 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 nawrócenia. Wyrzucali też wiele złych duchów oraz wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

REFLEKSJA
Jezus rozsyła apostołów po dwóch. W tradycji żydowskiej autentyczność świadectwa była stwierdzana na podstawie identycznych zeznań
dwóch świadków. W fakcie rozsyłania po dwóch możemy doszukać się
prawdy, że zbawienia nie osiąga się w pojedynkę, ponieważ nie ma możliwości pełnienia najważniejszego ze wszystkich przykazań – przykazania
miłości. Dwie osoby to już wspólnota, która naśladuje Mistrza w Jego ubóstwie i dzieli się z innymi otrzymanymi charyzmatami.

ŚWIATOWY DZIEŃ
DZIADKÓW I OSÓB STARSZYCH, CZ. II
OBCHODY BLISKO WSPOMNIENIA
ŚŚ. JOACHIMA I ANNY
Tegoroczne obchody, ze względu na okoliczności pandemii COVID-19 mają być też czasem szczególnej modlitwy w intencji jej ofiar wśród osób starszych.
Sposób, w jaki poszczególne diecezje lub wspólnoty będą obchodzić ten Dzień, będzie prawdopodobnie – na co mamy nadzieję – całkiem inny i dostosowany do potrzeb
duszpasterskich każdego miejsca. Tam, gdzie istnieje już tego typu tradycja, zapraszamy
do jej utrzymania. Jedną z sugestii, którą chcielibyśmy przedstawić, jest poświęcenie specjalnego pomnika dedykowanego osobom starszym, które zmarły z powodu koronawirusa
– mówił podczas konferencji prasowej prezentującej wydarzenie Vittorio Scelzo, odpowiedzialny za duszpasterstwo osób starszych w watykańskiej Dykasterii.
WYDARZENIE NA POZIOMIE PARAFII
Obchody 1. Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych powinny odbywać się
na poziomie parafii, aby mogło w nich wziąć udział jak najwięcej osób, a same uroczystości pomogły w tworzeniu i umacnianiu więzi społecznych i duszpasterskich. W centrum
obchodów powinna znaleźć się Msza Św. – przynajmniej jedna w tym dniu poświęcona
właśnie osobom starszym i przygotowana z troską aby jak najwięcej z nich mogło wziąć w
niej udział. Będzie ona sprawowana w duchowej łączności z papieżem Franciszkiem, który
tego dnia będzie przewodniczył Eucharystii w Bazylice Watykańskiej.
Kolejną propozycją jest osobiste spotkanie ludzi młodych z osobami starszymi,
którego symbolicznym gestem może być przekazanie osobom starszym wydrukowanej
kopii papieskiego orędzia. Spotkanie to, najlepiej, gdyby mogło odbyć się w tradycyjnej
formie, ale jeśli z różnych powodów będzie ono niemożliwe, Watykan zaprasza do zatroszczenia się przynajmniej o wirtualny, choć wciąż osobisty i serdeczny kontakt. Zaprasza przy tym młodych ludzi zarówno do zatroszczenia się w tym dniu o osoby starsze z ich
rodzin, jak też o te, które są samotne, opuszczone czy też pozbawione możliwości przemieszczania się. Zarówno za udział we Mszy Św., jak też za spotkanie z osobą starszą
można w tym dniu uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Przysługuje on
także osobom starszym, które fizycznie nie będą mogły wziąć udziału w obchodach, ale
będą się z nimi łączyły duchowo.
1. Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych będzie obchodzony w Kościele na
całym świecie 25 lipca – w 4. niedzielę lipca, najbliższą uroczystości wspomnienia liturgicznego św. Joachima i Anny, rodziców Matki Bożej, obchodzonego 26 lipca. Tematem
dnia będą słowa zaczerpnięte z Ewangelii wg św. Mateusza: Ja jestem z tobą przez
wszystkie dni (por. Mt 28, 20).
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Porządek Mszy Świętych w naszym kościele, w wakacje:
- w niedziele
7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30 i 20.00,
- w dni powszednie
7.00, 18.30.
Spowiedź w wakacje:
- w dni powszednie 30 minut przed Mszą Świętą,

- w niedzielę podczas Eucharystii (spowiada jeden kapłan)
Dyżury kancelarii parafialnej w czasie wakacji:
- poniedziałek: 19.30 – 20.30
- czwartek: 17.00 – 18.00.
- sobota: NIECZYNNA
2. Kalendarz liturgiczny:
poniedziałek – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, autor Żywota św.
Wojciecha, Żywota pięciu braci męczenników z Międzyrzecza i Listu do cesarza Henryka II, w
którym energicznie występował w obronie Polski. wtorek – świętych Andrzeja Świerada i
Benedykta, pustelników z XI wieku, z terenów Polski i Słowacji. środa – św. Kamila, kapłana,
jest patronem chorych, szpitali i pielęgniarzy, – św. Henryka, cesarza Niemiec z X wieku, dbał
o duchowy rozwój poddanych. czwartek – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, jednego z najwybitniejszych teologów średniowiecza. Świętego Bonawenturę czcimy jako patrona
matek oczekujących potomstwa. piątek – wspomnienie NMP z Góry Karmel (NMP Szkaplerznej). Ten dzień przypomina nam o szczególnym przywileju, jakim jest szkaplerz karmelitański. Matka Boża ofiarowując go, związała z nim obietnicę, że każdego, który będzie go
pobożnie nosił, wybawi z czyśćca w pierwszą sobotę po jego śmierci. Czcicielem Matki Bożej
Szkaplerznej był św. Jan Paweł II, który od młodości nosił ten święty znak. niedziela – św.
Szymona z Lipnicy, kapłana. Żył w XV wieku, padł ofiarą epidemii dżumy w Krakowie podczas posługiwania i niesienia pomocy chorym.
3. W czwartek o godz. 18:00 nabożeństwo do św. Jana Pawła II. W piątek o godz. 18:00 nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia, po jej zakończeniu Msza Święta w intencjach nowennowych o godz. 18.30.
4. Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski w dniu 20 czerwca br., ogłosił 9tygodniową nowennę przed uroczystością beatyfikacji Sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Rozpoczyna się w dniu dzisiejszym, a zakończy 11 września br.
Na każdy dzień są przygotowane specjalne modlitwy i rozważania, ale szczególnie mają być
przeżywane soboty. Dlatego w naszym kościele, w sobotę, tj. 17 lipca o godz. 18:00, pierwsze
nabożeństwo nowennowe przed IHS w intencjach Kościoła i naszej Ojczyzny za wstawiennictwem Sługi Bożego, z tajemnicami radosnymi różańca.
5. Zachęcamy Młodych do uczestnictwa w nowopowstającej Róży młodzieżowej. Oficjalnie
modlitwę Róży planujemy rozpocząć w drugą niedzielę sierpnia, tj. 08.08.2021 r. Zapisy w
zakrystii, po każdej Mszy Świętej lub w godzinach urzędowania kancelarii parafialnej.
6. Klub Sportowy Bronowianka zaprasza na basen, saunę i siłownię. Organizowane są nauki
pływania grupowe i indywidualne dla dzieci, młodzieży i osób starszych. Zapraszają Organizatorzy. Wszelkie informacje znajdują się pod numerem tel. 662 074 010.
7. Przypominamy, że w miejscach użyteczności publicznej, m. in. kościół, obowiązuje nadal
zakładanie maseczek sanitarnych. Stosujmy się do obowiązujących zasad.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Lidię Dyba i śp. Stanisława Chowaniec. Wieczne
odpoczywanie racz Im dać, Panie, (…).
Parafianom, wszystkim nawiedzającym i modlącym się w naszym kościele życzymy na nowy tydzień. Szczęść Boże!

