
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 6 lipca do  12 lipca 2020 

Poniedziałek, 6 lipca – WSPOMNIENIE BŁ. MARII TERESY 

LEDÓCHOWSKIEJ, DZIEWICY 
7.00 + Janusz Kapałka 

18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla 

Agnieszki i Kazimierza w 52. rocz. ślubu 

Wtorek, 7 lipca   
7.00 + Mieczysław Michnowicz 

18.30  + Genowefa Kowalczyk – int. od Marii Koczwary  

Środa, 8 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. JANA Z DUKLI, PRE-

ZBITERA 

7.00 + Włodzimierz Kobylski w 3. rocz. śm. 

18.30 + Janusz Kapałka  

Czwartek, 9 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. AUGUSTYNA ZHAO 

RONG, PREZBITERA I TOWARZYSZY, MĘCZENNIKÓW  
7.00 ++ Leokadia i Anna Janikowskie 

18.30 + Anna Grzesiak 

Piątek, 10 lipca  
7.00 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od rodziny Bobłów z Krzywaczki 

18.30 + Mieczysław Kowalski w 5. rocz. śm. – int. Żony i Syna 

Sobota, 11 lipca – ŚWIĘTO ŚW. BENEDYKTA, OPATA, PA-

TRONA EUROPY  

7.00 + Janusz Kapałka 

18.30 ++ Anna, Stanisława (ona) i Karol 

XV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 12 lipca 
7.30 + Władysława (ona) Gaczorek 

9.00 ++ Jacek, Tadeusz Batko; Ludwik Moksa; Barbara Baran; Janina 

Obuch-Woszczatyńska  

10.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Anny Turoń i jej mamy, 

Zofii oraz Rodziny 

12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże, opiekę MB, dary 

DŚ dla Urszuli, Łukasza, Kornelii i Marcela 

18.30 Za Parafian 

20.00 W intencji Panu Bogu wiadomej 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA XIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

/ Mt 11, 25-30/  

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, 

Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roz-

tropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje 

upodobanie. 

Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Oj-

ciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, 

a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, 

bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz wa-

szych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie». 

 

REFLEKSJA 

Apostołowie pytali Jezusa, jak mają się modlić, i On chętnie ich 

uczył. Z całą pewnością my też powinniśmy pytać Go w czasie modli-

twy, jak chce, by z Nim rozmawiać. Ale dobrym sposobem jest też pod-

patrywanie, jak Jezus modlił się w czasie ziemskiego życia. Dziś, w 

Ewangelii Mateusza, mamy jedną z lekcji: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie 

nieba i ziemi (…) − tak mówi Syn do Ojca. Czy kiedykolwiek rozpoczę-

liśmy tak swoją modlitwę? 



NAJWIĘKSZE EPIDEMIE W DZIEJACH 

POLSKI; DAWNIEJ POJAWIAŁY SIĘ  

NAWET CO KILKA LAT, CZ. III 

Wiek XIX przyniósł dużą zachorowalność na cholerę. Przypisuje się jej 

winę za śmierć Adama Mickiewicza, choć istnieje też teoria dotycząca jego 

otrucia. 

I wojna światowa oprócz tyfusu i czerwonki, które dziesiątkowały 

zwłaszcza obozy jenieckie – przyniosła grypę hiszpankę, najbardziej zabójczą 

ze współczesnych epidemii. Według różnych specjalistów zabiła ona na całym 

świecie od 50. do nawet 100. milionów osób, a zachorowało około 500. milio-

nów. Wbrew nazwie wirus został do Europy przeniesiony z USA przez żołnie-

rzy amerykańskich udających się na front. 

Podczas wojny polsko-bolszewickiej straty z powodu epidemii wśród 

jeńców rosyjskich w Polsce wyniosły około 20-25 tys. na ogółem 85 tys. Na 

terenie Rosji i Litwy w obozach jenieckich w tym okresie przebywało około 51 

tys. żołnierzy polskich, w wyniku epidemii zmarło do 20 tys. spośród nich. 

Jeszcze do połowy ubiegłego stulecia do najczęstszych chorób zakaź-

nych należał dur brzuszny – w latach 1919-1924 zabił prawie 10 tysięcy Pola-

ków. Poprawa warunków sanitarnych oraz masowe szczepienia ograniczyły tę 

plagę. W 1948 r. zanotowano 7975. zachorowań i 478. zgonów. Jeszcze w la-

tach 60. XX w. co roku zgłaszano w Polsce około 3 tys. zachorowań i kilka-

dziesiąt zgonów na dur brzuszny. Do 1976 r. prowadzono powszechne szcze-

pienia wybranych grup dzieci i młodzieży. Obecnie dur jest w Polsce chorobą 

zanikającą. 

Po II wojnie światowej dużym zagrożeniem były: gruźlica, dyfteryt czy 

polio, z czasem dzięki szczepionkom i antybiotykom sytuację udało się opa-

nować. W latach 1957-58 pojawiła się pochodząca z Chin grypa azjatycka, w 

latach 1968-69 – grypa Hong-Kong, w 1977 r. – grypa rosyjska. 

Sławną polską epidemią była wrocławska ospa z 1963 r. – ostatnia w 

Polsce i jedna z ostatnich w Europie epidemia ospy prawdziwej. Latem przy-

wlókł ją z Azji (jedne źródła mówią o Indiach, inne o Birmie i Wietnamie) Bo-

nifacy Jedynak, oficer Służby Bezpieczeństwa. Zachorowało 99. osób (głównie 

personelu medycznego), z których siedem zmarło. Miasto zostało na kilka ty-

godni sparaliżowane i odcięte od reszty kraju kordonem sanitarnym. Zaszcze-

piono 98 proc. ludności Wrocławia. Osoby podejrzane o kontakt z chorymi 

umieszczano w izolatoriach. Mimo to ospa przedostała się do pięciu innych 

województw, nie wywołując tam jednak epidemii. WHO przewidywała, że 

epidemia ta potrwa 2. lata, zachoruje 2000. osób i umrze 200. Tymczasem wy-

gasła po 25. dniach od jej wykrycia.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

1. W czasie wakacji i urlopów nie zapominajmy o świętowaniu Dnia Pańskiego – niedzieli. To najważ-

niejszy dzień tygodnia, kiedy szczególnie uroczyście i we wspólnocie celebrujemy Eucharystię. Niech na 

trasach wakacyjnych wędrówek nie zabraknie świątyń. W każdej z nich na spotkanie z nami czeka Zba-

wiciel. Pamiętajmy, aby nasze zachowanie w czasie ich zwiedzania było pełne powagi i należnej czci dla 

Boga obecnego w Najświętszym Sakramencie. Nie zapomnijmy o godnym stroju, o ciszy i krótkiej mo-

dlitwie uwielbienia. 

2. Dziś, z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu. Odnowimy Akt zawie-

rzenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Matce Bożej Królowej Polski, którego 3 maja br. doko-

nał na Jasnej Górze Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki i który tego 

samego dnia uroczyście złożył w Katedrze na Wawelu abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski. 

3. Dziś, po Mszy Świętej o godz. 7:30 zmiana Tajemnic Różańca Świętego. Na prośbę abpa Marka Jędra-

szewskiego dziś po Mszach Św. zbiórka ofiar do puszek przy biuletynie Wspólnota rzecz poszkodowa-

nych przez ulewy i zniszczenia w naszej Archidiecezji. Nie odprawiamy Mszy Św. o godzinie 13.15 i o 

17.00. Wypominki wieczorne odczytujemy przed Mszą Św. o 18.30, po zakończeniu Maratonu modli-

tewnego Totus Tuus. Wiernych zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi 

Chrystusa. Lipiec jest miesiącem tej litanii w Kościele.  

4. Kalendarz liturgiczny: niedziela – św. Marii Goretti, dziewicy i męczennicy, żyła w latach 1890 – 1902 

we Włoszech. Zginęła od ran zadanych nożem; poniedziałek – bł. Marii Teresy Ledóchowskiej, dziewi-

cy, rozwinęła szeroką akcję misyjną na rzecz Afryki; środa – św. Jana z Dukli, prezbitera; sobota – 

święto św. Benedykta, opata, patrona Europy. Ora et labora – Módl się i pracuj! – to sposób św. Benedyk-

ta na dobre chrześcijańskie życie. Dobrze przysłużył się nie tylko chrześcijaństwu, ale też szeroko rozu-

mianej kulturze. Najbardziej znanym opactwem benedyktyńskim w Polsce jest Tyniec. 

5. Kancelaria od w okresie wakacyjnym jest czynna w poniedziałek od godziny 19.30 do 20.30, w czwar-

tek od godziny 17.00 do 18.00, w sobotę w wakacje kancelaria nieczynna. Poradnia życia rodzinnego 

funkcjonuje w wakacje w godzinach od 16.45 do 17.45, w środy. Doradczyni przyjmuje dwie pary. Inni 

mogą się zapisać na kolejny termin. 

6. 11.07.br. Członkowie Koła Radia Maryja wraz z opiekunem ks. kan. Jarosławem Glonkiem będą piel-

grzymować na Jasną Górę, w ramach XXIX. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Eucha-

rystia o godz. 15:00 pod przewodnictwem abpa Marka Jędraszewskiego. Więcej informacji i zapisy w 

zakrystii lub u ks. Jarosława. 

7. Boży Młyn zaprasza na zajęcia komputerowe. Mają one na celu odnaleźć się w nowej rzeczywistości: - 

zakładanie konta w banku i robieniem przelewów, - pomoc przy konsultacjach medycznych, realizacji e-

recept i wyszukiwaniu aptek, w których nasz lek jest dostępny – nauka wykorzystania transmisji na żywo 

do uczestnictwa w uroczystościach religijnych, kulturalnych, - zakupy on-line, - korzystanie z usług e-

urzędów, - korzystanie z wirtualnych księgozbiorów, - organizowaniem wirtualnych „spotkań” z przyja-

ciółmi i inne w zależności od potrzeb. Zajęcia są bezpłatne. Trwają 4. dni, od poniedziałku do czwartku, 

w Bożym Młynie. Przewidywane są dwie grupy: poranna od godz. 10.00 do 12.00 i popołudniowa od 

godz. 14.00 do 16.00, w zależności od zainteresowania. Zgłoszenia będą przyjmowane telefonicznie, pod 

nr 603 381 404. Pierwsi chętni są zaproszeni już w najbliższy poniedziałek 6 lipca. Więcej informacji w 

gablocie Bożego Młyna i biuletynie. 

8. Jest możliwość skorzystania z basenu na terenie Klubu Sportowego Bronowianka, codziennie w godz. 

od 10.00-22.00. Zapraszają Organizatorzy. 

9.  W czwartek, w naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński Karolina Wypart i Jakub 

Regulski. Niech Bóg błogosławi Młodej Parze. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Janinę Hahn i śp. 

Zbigniewa Kwiatkowskiego. Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im 

świeci 

 

Parafianom, oraz wszystkim nawiedzającym i modlącym się w naszym kościele, życzymy 

na nowy tydzień.   

Szczęść Boże! 


