
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 27 lipca do  2 sierpnia 2020 

 

Poniedziałek, 27 lipca  
7.00 + Genowefa Kowalczyk – int. od Róży VII. 

18.30 O zdrowie i bł. Boże dla męża, Tomasza 

Wtorek, 28 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. SZARBELA MAKHLUFA, 

PREZBITERA 
7.00 + Genowefa Kowalczyk – int. od sąsiadki, Zdzisławy Dzieży 

18.30  + Julian Dobrowolski – int. od Marka Bąka z całą Rodziną 

Środa, 29 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. MARTY 

7.00 O bł. Boże, opiekę MB oraz zdrowie dla Jana w 90. rocz. urodzin 

18.30 + Eugeniusz w 37. rocz. śm. 

Czwartek, 30 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA CHRYZOLO-

GA, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7.00 + Genowefa Kowalczyk – int. od Przyjaciółek Córki 

18.30 ++ Adela i Jakub Bednarczykowie w kolejną rocz. śm. 

Piątek, 31 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO Z LOYOLI, 

PREZBITERA 

7.00 ++ Aniela i Ludwik Oliwowie 

18.30 + Tomasz Drzymała w 24. rocz. śm. 

Sobota, 1 sierpnia – WSPOMNIENIE ŚW. ALFONSA MARII LI-

GUORIEGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – 

int. od Róży VI.  

18.30 Za ++ Zm. z rodziny Tatarskich 

XVIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 2 sierpnia – WSPOMNIENIE ŚW. 

EUZEBIUSZA Z VERCELLI, BISKUPA ORAZ ŚW. PIOTRA JU-

LIANA EYMARDA, PREZBITERA 
7.30 + Ryszard Rybarski 

9.00 ++ Julianna, Helena, Józef i Kazimierz 

10.30 + Alicja Mrzygłód 

12.00 Za Parafian 

18.30 + Dawid Kowalczyk w 36. rocz. urodzin 

20.00 ++ Stanisław, Felicja, Katarzyna Iwan 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XVII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

/dłuższa, Mt 13, 44-52/  

Jezus opowiedział tłumom taką przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Zna-

lazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił tę rolę.  

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca poszukującego 

pięknych pereł. Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał 

wszystko, co miał, i kupił ją.  

Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w mo-

rze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. Gdy się napełniła, wyciągnęli 

ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. Tak będzie 

przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych 

i wrzucą ich w piec rozpalony; tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.  

Zrozumieliście to wszystko?». Odpowiedzieli Mu: «Tak».  

A On rzekł do nich: «Dlatego każdy uczony w Piśmie, który stał się 

uczniem królestwa niebieskiego, podobny jest do ojca rodziny, który ze swe-

go skarbca wydobywa rzeczy nowe i stare».  

 

REFLEKSJA 

Królestwo Boże to najwyższa wartość. Dla niego opłaca się poświę-

cić wszystko. Sprzedać to, co się dotychczas posiadało. Warto jak najlepiej 

korzystać z tego, co się ma, by osiągnąć to, co jest nam obiecane. Wykorzy-

stujmy więc dobrze nasze siły i możliwości. 



ZAPOMNIANY MĘCZENNIK – ŚW. BRUNON  

BONIFACY Z KWERFURTU, 974-1009,  

ŻYCIE I DZIEŁO, CZ. III 

Oto co pisze na temat Brunona najważniejszy kronikarz 

czasów ottońskich i daleki krewny Brunona biskup Thietmar z 

Merseburga: Żył za moich czasów i kształcił się razem ze mną 

niejaki Bruno, który pochodził z bardzo znakomitego rodu i z 

łaski niebios bardziej niż inni jego krewni wyróżniony był wśród 

synów Bożych. Jego czcigodna i miłująca go nade wszystko mat-

ka Ida oddała go do szkoły filozofa Geddeona, gdzie uzyskał w obfitości to 

wszystko, co było mu potrzebne do wykształcenia. Jego ojcem był Bruno, zna-

komity i pod każdym względem na pochwałę zasługujący wielmoża, mnie bliski 

przez pokrewieństwo, wszystkim zaś za swoją życzliwość. Syn tegoż, a zarazem 

imiennik, ilekroć rano miał iść do szkoły, prosił przed opuszczeniem mieszkania 

o wolną chwilę i, podczas gdy myśmy igrali beztrosko, on oddawał się modli-

twie. Pracę wyżej cenił od odpoczynku i w ten sposób zbierając jej owoce, do-

szedł do wieku dojrzałości. Otto III upodobał go sobie i zaciągnął w swoją 

służbę, lecz Brunon go wnet opuścił i szukając życia pustelniczego utrzymywał 

się z owoców własnej pracy. Po śmierci przesławnego cesarza, kiedy z Bożej 

łaski panował Henryk II, przybył Bruno do Merseburga i prosił go o godność 

biskupią z upoważnienia papieża. Na rozkaz króla otrzymał tam z rąk biskupa 

Taginona święcenia biskupie oraz paliusz, który sam tutaj przywiózł. Następnie 

dla korzyści swej duszy podjął się trudu wielkiej i odległej podróży, ćwicząc 

swe ciało głodem i umartwiając się czuwaniem. Wiele otrzymał darów od Bole-

sława i innych bogaczy, lecz z miejsca rozdzielił je między kościoły, przyjaciół i 

biednych, niczego nie zatrzymując dla siebie. W dwunastym roku swego poboż-

nego, pustelniczego życia podążył Bruno do Prus i Bożym nasieniem starał się 

użyźnić tamtejsze jałowe pola, lecz wobec wciąż wyrastających cierni nie przy-

szło mu łatwo uprawiać ten ugór. Kiedy 9 marca głosił Słowo Boże na granicy 

tego kraju i Rusi, sprzeciwili się temu tamtejsi poganie, a gdy on nadal nauczał 

Ewangelii, schwytali go i za to, że tak kochał Chrystusa, który jest głową Ko-

ścioła, odcięli głowę zarówno jemu, jako jagnię łagodnemu, jak jego osiemna-

stu towarzyszom. Ciała tych męczenników leżały niepochowane, aż dopiero 

Bolesław, dowiedziawszy się o tym, wykupił je i w ten sposób przysporzył swe-

mu domowi błogosławieństwo na przyszłość. Stało się to za czasów najjaśniej-

szego króla Henryka, którego Bóg wszechmogący wyróżnił- mam nadzieję- 

zbawił przez triumf tak wielkiego pasterza. Ojciec Brunona zachorował w jakiś 

czas potem i przywdziawszy strój zakonny, jak mi sam opowiadał, na polecenie 

swojego syna, umarł jako mnich w pokoju w dniu 19 października. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XVII. 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: 18.00-18.20 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: 

niedziela – świętych Joachima i Anny, rodziców NMP i patronów rodziców chrześcijańskich. Odpust w 

Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Suma odpustowa o godz. 13.00 pod przewodnictwem 

J.E. bpa Janusza Mastalskiego. 

wtorek – św. Szarbela, kapłana. Żył w XIX wieku, jeden z  najbardziej znanych Świętych na Bliskim 

Wschodzie (Liban). 

środa – św. Marty, siostry Marii i Łazarza. Z kart Ewangelii dowiadujemy się o ich wielkiej przyjaźni z 

Chrystusem. Św. Marta pokazuje nam wartość służby drugiemu człowiekowi. Jest ona patronką gospo-

dyń. 

piątek – św. Ignacego Loyoli, kapłana, założyciela zakonu Jezuitów. 

sobota – św. Alfonsa Marii Liguoriego, biskupa i doktora  Kościoła, założyciela zgromadzenia Redemp-

torystów, jest patronem spowiedników. 

3. Zbliża się miesiąc, sierpień. Chcemy go przeżyć w duchu wdzięczności Bogu za setną rocznicę Bitwy 

Warszawskiej, zwanej Cudem nad Wisłą, dzięki której Polska zachowała niepodległość, a jednocześnie 

uratowała Europę przed bolszewicką bezbożną ideologią. Pamięć o Zwycięzcach z 1920 roku to nasz 

patriotyczny obowiązek, a także powód do dumy i do gorliwej walki z wadami narodowymi i z tym wszyst-

kim, co osłabia Polskę – czytamy w Apelu Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Apostolstwa 

Trzeźwości i Osób Uzależnionych, podpisanym przez bpa Tadeusza Bronakowskiego, przewodniczącego 

Zespołu, na sierpień – miesiąc abstynencji. Pełną treść publikujemy w gablocie. 

4. W tym tygodniu, pierwsza sobota miesiąca. Oddajemy cześć Niepokalanemu Sercu NMP. Msza Święta 

i nabożeństwo ku Jej czci o godzinie 7.00. Tego dnia odwiedzą Chorych w swoich rejonach ks. Zbigniew 

i ks. Kacper od godziny 9.30. Wizyta w stanie pandemii, jak zwykle po uprzednim, telefonicznym kon-

takcie z Chorymi. 

5. W najbliższą niedzielę, tj. 02.08.br., po Mszy Świętej o godzinie 7.30. zmiana tajemnic różańcowych w 

kościele dolnym. Również tego dnia będziemy gościć ojca Tomasza Szafrańskiego (OMI), oblata ze 

Zgromadzenia Maryi Niepokalanej, który pracuje w meksykańskim Puebla, w domu powołaniowym 

Niższego Seminarium Duchownego. Ojciec Tomasz wygłosi, na każdej Mszy Świętej kazanie związane z 

tematyką misji w Ameryce Łacińskiej. 

6. Trwają zapisy do grup przedszkolnych na rok szkolny 2020/21, do Zespołu Edukacyjnego – ŹRÓDŁO. 

Dyrektor ds. rekrutacji i administracji zachęca Rodziców do składania wniosków, które można pobrać ze 

strony internetowej (www.przedszkolezrodlo.edu.pl) tej placówki. Szczegóły na stronie internetowej i 

plakacie informacyjnym, znajdujący się w gablocie.  

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zofię Surowiak. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać, Panie, 

(…). 

Parafianom, wszystkim nawiedzającym i modlącym się w naszym kościele życzymy dobre-

go tygodnia.  Podróżujących polecamy opiece św. Krzysztofa. Szczęść Boże! 

http://www.przedszkolezrodlo.edu.pl/

