
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 13 lipca do  19 lipca 2020 

Poniedziałek, 13 lipca – WSPOMNIENIE ŚŚ. PUSTELNIKÓW AN-

DRZEJA ŚWIERADA I BENEDYKTA 
7.00 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od cioci Janiny z Rodziną 

18.30 O bł. Boże dla Barbary, Marka i Jolanty 

Wtorek, 14 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. KAMILA DE LELLIS, 

PREZBITERA ORAZ ŚW. HENRYKA  
7.00 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Sylwi i Marcina 

18.30  + Wiesław w 6. rocz. śm. – int. od Żony i Córki z Rodziną  

Środa, 15 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. BONAWENTURY, BISKU-

PA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7.00 + ks. Eugeniusz w 20. rocz. śm. 

18.30 + Stefania Gazda – int od Barbary  

Czwartek, 16 lipca – WSPOMNIENIE NMP Z GÓRY KARMEL 

(NMP SZKAPLERZNEJ)  
7.00 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Lucyny i Jana Piekarczyków z Rodziną 

18.30 INTENCJE NOWENNOWE DO MBM: 1) + Helena Tacik – int. od Gru-

py modlitewnej; 2) ++ Weronika, Stanisław, Elżbieta, Bogusława (ona); 3) + Zofia 

Dubiel – int. od Koziołów i Snopkiewiczów;   

Piątek, 17 lipca  
7.00 + Józef i Józefa (ona) Woźniak 

18.30 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Koleżanek i Kolegów z Poszukiwań 

Nafty i Gazu 

Sobota, 18 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. SZYMONA Z LPINICY, 

PREZBITERA 

7.00 + Emilia w rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny  

18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, opiekę MB dla Kata-

rzyny i Marcina w 1. rocz. ślubu 

XVI. NIEDZIELA ZWYKŁA, 19 lipca 
7.30 ++ Jan Gaczorek, Dorota żona i Anna córka 

9.00 + Marta Wojtalska-Górszczak w 26. rocz. śm.  

10.30 Dziękczynna za otrzymane łaski w 59. rocz. ślubu, z prośbą o bł. Boże 

opiekę MB na dalsze lata życia dla Marii i Stanisława oraz Dzieci i Wnuków 

12.00 + Teresa Kralka 

18.30 + Janusz Myśliwski w 9. rocz. śm. 

20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA XV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

/krótsza, Mt 13,1-9/  

Owego dnia Jezus wyszedł z domu i usiadł nad jeziorem. Wnet ze-

brały się koło Niego tłumy tak wielkie, że wszedł do łodzi i usiadł, a cały 

lud stał na brzegu. I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: 

«Oto siewca wyszedł siać. A gdy siał, jedne ziarna padły na drogę, 

nadleciały ptaki i wydziobały je. Inne padły na grunt skalisty, gdzie nie-

wiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. Lecz 

gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. Inne 

znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. Inne 

wreszcie padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie 

sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. Kto ma uszy, niechaj słu-

cha!». 

REFLEKSJA 

Dziś, gdy dzieci na pytanie − skąd jest mleko? − odpowiadają, że 

z kartonu, Chrystus musiałby pewnie używać innych obrazów w przy-

powieściach, bo rolnicze zależności o właściwościach gleb niedługo mo-

gą być niezrozumiałe. Dopóki jednak są jasne, warto za ewangelistą Ma-

teuszem złapać Jezusa w chwili, gdy wyszedł z domu, i wysłuchać tego, 

co ma do powiedzenia. A potem sprawdzić, czy jesteśmy żyzną glebą, 

czy może raczej skalistą granią, na której nic nie wyrośnie? 



ZAPOMNIANY MĘCZENNIK – ŚW. BRUNON  

BONIFACY Z KWERFURTU, 974-1009,  

ŻYCIE I DZIEŁO, CZ. I 

 

Postać św. Brunona z Kwerfurtu, wielkiego misjonarza 

czasów ottońskich, który poniósł męczeńską śmierć w 1009 r. 

podczas swej misji chrystianizacyjnej w Prusach zasługuje bez 

wątpienia na szerszą popularyzację wśród polskich czytelni-

ków. O ile bowiem znany jest powszechnie żywot, męczeń-

stwo i cuda św. Wojciecha, patrona Polski i pierwszego mę-

czennika za wiarę chrześcijańską na naszych ziemiach, o tyle 

postać św. Brunona i jego dzieło misyjne, jakiego dokonał we wczesnopia-

stowskiej Polsce, poza wąskim tylko kręgiem polskich historyków wczesnego 

średniowiecza i kilkoma miejscami jego kultu, są praktycznie w ogóle nie zna-

ne. 

Św. Brunon oprócz tego, że był po św. Wojciechu i Braciach Męczen-

nikach kolejnym przybyłym z Zachodu Europy na dwór Bolesława Chrobrego 

misjonarzem – męczennikiem, wsławił się w polskiej historii również tym, iż 

stał się pierwszym udokumentowanym kronikarzem epoki wczesnopiastow-

skiej działającym na ziemiach polskich już na początku XI w. Do historii pol-

skiej literatury weszły między innymi: jego słynny, napisany w Polsce około 

1008 r. w języku łacińskim Drugi żywot św. Wojciecha, Żywot Pięciu Braci 

Męczenników i słynny List do Henryka II, w którym stanął on, jako rodowity 

Niemiec po stronie Bolesława Chrobrego. Miał on bowiem odwagę na skryty-

kowanie w swym liście samego niemieckiego króla za jego wojenny sojusz 

przeciw temu polskiemu księciu, zawarty z pogańskimi Wieletami. Ta niezwy-

kła wręcz lojalność wobec Chrobrego oraz jego zaangażowanie na ówczesnych 

ziemiach polskich w organizację tutejszej struktury kościelnej, zakonnej i chry-

stianizacyjnej oraz jego zagranicznych posług dyplomatycznych, każą upatry-

wać w św. Brunonie głównego kontynuatora zarówno misji św. Wojciecha, jak 

i wielkich uniwersalistycznych planów zjednoczenia chrześcijańskiej Europy 

zainicjowanych przez saską dynastię ludolfińsko-ottońską a wcieloną częścio-

wo w życie przez cesarza Ottona III i papieża Sylwestra II. Można tutaj stwier-

dzić, iż razem z męczeńską śmiercią św. Brunona w Prusach oraz zaginięciem 

w ruskim Kijowie innego misjonarza i współpracownika św. Brunona, koło-

brzeskiego biskupa Reinberna, którego jako swego posła wysłał tam w 1013 r. 

Bolesław Chrobry, kończy się ottońska idea zjednoczonej Europy, której 

szczytowym, milenijnym punktem był słynny Zjazd Gnieźnieński w 1000 r. 

 

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 – świętych Andrzeja Świerada i Benedykta, pustelników z XI wieku, z tere-

nów Polski i Słowacji, 

wtorek – św. Kamila, kapłana, jest patronem chorych, szpitali i pielęgniarzy, – św. Hen-

ryka, cesarza Niemiec z X wieku, dbał o duchowy rozwój poddanych. 

środa – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła, jednego z najwybitniejszych teolo-

gów średniowiecza. Świętego Bonawenturę czcimy jako patrona matek oczekujących po-

tomstwa. 

czwartek – wspomnienie NMP z Góry Karmel (NMP Szkaplerznej). Ten dzień przypomi-

na nam o  szczególnym przywileju, jakim jest szkaplerz karmelitański. Matka Boża ofia-

rowując 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 no-sił ten święty znak. 

sobota – 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. Po jej zakończeniu Msza 

Święta w intencjach nowennowych do Matki Bożej Miłosierdzia o godz. 18.30. 

 

4. Przypominamy o trwającej przerwie wakacyjnej Zespołu Charytatywnego. W tym cza-

sie Zespół Charytatywny nie przyjmuje odzieży. 

 

5. Kwota pieniężna na poszkodowanych przez ulewy i zniszczenia zbierana w ubiegłą 

niedzielę zostanie podana w innym terminie po powrocie z wakacyjnego urlopu, ks. Pro-

boszcza. Dziękujemy Ofiarodawcom za okazaną solidarność i wsparcie dla najbardziej 

potrzebujących. 

 

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię Laskowską i śp. Władysława Firek. 

Wieczne odpoczywanie racz Im dać, Panie, (…). 
 

Parafianom, wszystkim nawiedzającym i modlącym się w naszym kościele życzymy 

na nowy tydzień.  

Szczęść Boże! 


