
                   INTENCJE  MSZALNE   10 X  -  16  X   2016 
 

Poniedziałek   10  X 

  7.00  + Jan 

  7.30  + Krzysztof Lembas w 13 r. śmierci 

18.30  + Edward w 23 r. śmierci  
 

Wtorek   11  X 

  7.00  1) O Boże Błogosławieństwo i łaskę nawrócenia dla Bartka Łabno 

           2) + Teresa Starowicz od członkiń Róży III 

  7.30  + Leszek Kordula w 2 r. śmierci 

18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 
 

Środa    12  X 

  7.00  + Helena Świątek w 25 r. śmierci 

  7.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30  ++ Katarzyna i Kazimierz 
 

Czwartek  13  X 
   7.00  + Leszek w 35 r. śmierci  

   7.30  O świętość życia w rodzinie  

 18.30  1) + Justynka 

            2) Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo w pracy dla nauczycieli 

            ze szkół i przedszkoli naszej parafii – z okazji Święta Edukacji Narodowej 
 

Piątek    14  X 
   7.00  1) + Helena Szydłowska w 37 r. śmierci 

            2) Marianna, Jan, Edward, Jolanta, Ryszard 

   7.30  + Elżbieta  Budzywa 

 18.30  + Krystyna Kolanowska w 2 r. smierci 
 

 Sobota   15  X 

   7.00  1)  + Jadwiga 

            2)  + Elżbieta Budzywa 

   7.30  + Edward Fijałkowski / od sióstr z mężami 

 18.30  ++ Andrzej Kobylański w 19 r. śmierci i jego zmarli rodzice 
 

Niedziela   16  X 

  7.30  ++ Karol i Helena Orlik 

  9.00  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, opiekę MB, zdrowie i potrzebne  

           Łaski dla ks. Łukasza z okazji imienin 

10.30  + Edward Fijałkowski / od sąsiadów z IV klatki 

12.00  ++ Janina i Józef Olędzcy w r. śmierci 

13.15  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB 

           w 50 r. ślubu dla Urszuli i Jana Bujaków  

17.00  + Bogumił Jasiński w 4 r. ślubu  

18.30  Nowenna: 1) + Magdalena Sosin – od sąsiadów. 2) ++ Irena w 5 r. śm. Roman i Piotr 

         3) + Waleria Kubicka 

20.00  + Marcin Bosak 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / 17, 11-19 / 
 

Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pogranicze Samarii           

i Galilei. Gdy wchodzili do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego dziesięciu trędowatych. 

Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: Jezusie, Mistrzu, ulituj się nad nami.  

Na ich widok rzekł do nich: Idźcie, pokażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali 

oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga 

donośnym głosem, upadł na twarz do nóg Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin.  

Jezus zaś rzekł: Czy nie dziesięciu zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden 

się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec.  

Do niego zaś rzekł: Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła. 

 

REFLEKSJA                                                                                                  

Dziesięciu zostało uzdrowionych, ale podziękował tylko jeden. Czasami, gdy doświadczamy 

ludzkiej niewdzięczności – warto sobie pomyśleć z autoironią: mam być lepszy od Pana 

Jezusa? Ale jeszcze lepiej odwrócić sytuację i samemu zaczynać od zwykłego dziękuję, za 

każde dobro, którego doświadczam od Pana Boga i od innych ludzi !!! 

Zamęczony, bo kochał Chrystusa – nowy święty Kościoła.  

José Sanchez del Río urodził się 28 marca 1913 roku w Sahuayo w Meksyku. Jego rodzina 

nie była zamożna, ale bardzo wierząca. Ojciec był właścicielem rancza. José miał dwóch 

starszych braci i młodszą siostrę. Od drugiej połowy XIX wieku Kościół katolicki 

w Meksyku stawał się coraz częściej przedmiotem ataków, pomimo że kultura tego narodu 

zakorzeniona była w wierze katolickiej. Kolejne rządy działały pod wpływem masonerii.  

Konstytucja Meksyku z 1857 roku zawierała elementy wrogie Kościołowi. Sytuacja 

polityczna uległa radykalnej zmianie, gdy do władzy doszedł Venustiano Carranza w roku 

1914. Dwa lata później w Meksyku nasiliło się prześladowanie Kościoła. Wprowadzono 

prawa ograniczające działalność duszpasterską księży oraz szkolnictwo katolickie. Od roku 

1926 prześladowania Kościoła jeszcze bardziej się nasiliły. Dochodziło do zabójstw księży, 

masowo zamykano klasztory, a państwo zdominowane przez masoński rząd prezydenta 

Callesa przywłaszczało sobie kościoły, szpitale i sierocińce. Kapłani musieli każdorazowo 

prosić władze o pozwolenie na odprawienie Mszy świętej i posługę sakramentalną. 



Z powodu wzmagających się prześladowań coraz bardziej narastał opór obywateli. Katolicy 

domagali się wolności w wyznawaniu wiary. Duża część społeczeństwa zaczęła bojkotować 

imprezy kulturalne, znacząco ograniczano robienie zakupów, co miało negatywny wpływ na 

gospodarkę kraju. Zaczęto także organizować zbrojny opór. Świadkiem tych dramatycznych 

wydarzeń był mały José Sanchez del Río. Chłopiec bardzo się smucił, gdy słyszał wieści 

o mordowanych kapłanach i świeckich broniących swojej wiary. Te bolesne wydarzenia 

w jego ojczyźnie doprowadziły go do podjęcia decyzji przełomowej w jego życiu. Poprosił 

rodziców, by mógł dołączyć do zbrojnego ruchu oporu Cristeros, działającego od stycznia 

1927 roku, który dążył do odzyskania demokratycznych swobód w Meksyku. Dla José 

rozpoczęła się walka pod sztandarem Jezusowego krzyża. On sam przygotowywał posiłki dla 

powstańców, czyścił broń i oporządzenie. W kolejnych walkach powierzano mu trzymanie 

sztandaru. Podczas bitwy 5 lutego 1928 roku pod miejscowością Cotija chłopiec oddał 

swojego konia rannemu generałowi i w ten sposób uratował mu życie. On sam został ujęty 

i zamknięty w więzieniu w rodzinnym Sahuayo. Poddawano go torturom, przymuszając, by 

wyparł się Chrystusa. Nie uległ, mimo iż czekała go okrutna śmierć. Jego ostatnim 

zawołaniem tuż przed egzekucją 10 lutego 1928 roku był przejmujący okrzyk: Viva Cristo 

Rey! Niech żyje Chrystus Król! José Sanchez del Río wraz z dwunastu innymi męczennikami 

meksykańskiej wojny domowej został beatyfikowany 20 listopada 2005 roku przez papieża 

Benedykta XVI. Na podstawie jego losów nakręcono film fabularny pt. Christiada.  W dniu 

16 października papież Franciszek kanonizuje Jose Sancheza del Rio. W naszym kościele 

będziemy mogli uczcić nowego świętego w niedzielę 16 października, czyli w dzień 

kanonizacji – poprzez ucałowanie jego relikwii, na  Mszach  świętych o godz. 900 i 10.30.  

 

Najpiękniejszy pomnik św. Jana Pawła II. 

 

Na całym świecie postawiono wiele pomników ,,naszego” świętego papieża. O niektórych 

stawianych za życia – sam Jan Paweł powiedział żartobliwie: niektóre z nich są nawet do 

mnie podobne… Ale najpiękniejszy pomnik stawiany od lat świętemu Janowi Pawłowi, to 

ten, który nosi nazwę - Dzieło Nowego Tysiąclecia, a który budujemy nieustannie. Fundacja 

Dzieło Nowego Tysiąclecia została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski w 

2000 roku i od tego czasu prowadzi program stypendialny, wyrównujący szanse edukacyjne 

młodzieży pochodzącej z małych miejscowości. W tym roku objętych pomocą jest ponad 

2500 osób z 42 diecezji Polski. Środki na stypendia uzyskiwane są przede wszystkim ze 

zbiórki prowadzonej w trakcie Dnia Papieskiego. Prowadzona jest kwestę w polskich i 

zagranicznych parafiach oraz na ulicach miast. Na Fundację można też odpisać 1% podatku 

oraz przekazać darowiznę od organizacji i osób indywidualnych.  Zasady: Pomoc skierowana 

jest przede wszystkim dla uczniów szkół gimnazjalnych lub ponadgimnazjalnych i 

towarzyszy młodemu człowiekowi przez kolejne etapy kształcenia aż do ukończenia 

studiów, o ile spełnia on określone kryteria regulaminowe. Podstawowym kryterium jest 

średnia ocen – minimum 4,8, pochodzenie z małej miejscowości do 20 tys. mieszkańców, 

oraz trudna sytuacja finansowa.  Stypendium podzielone jest na dwa pakiety odpowiadające 

codziennym wydatkom uczniów: socjalny i naukowy. Za pieniądze z pakietu socjalnego 

stypendyści mogą opłacić koszty dojazdu do szkoły, zakwaterowania w bursie, kupna 

odzieży. Pakiet naukowy przeznaczają na książki, opłaty za Internet, dodatkowe lekcje, 

zakup instrumentów muzycznych itp.  W dzisiejszą niedzielę okazja do tego, by pomagać 

budować ten piękny pomnik. Pomóżmy w budowie.  /ks.B/ 

                 OGŁOSZENIA  PARAFIALNE  28  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

1. Dzisiaj w kościele w Polsce 16. Dzień Papieski pod hasłem Bądźcie świadkami 

Miłosierdzia. W Krakowie Marsz Życiu - Tak! który rozpocznie Msza św. w Sanktuarium w 

Łagiewnikach o godz. 10.00. Dziś  kwesta na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Po 

Mszy św. o 12.00 w dolnym kościele chór Amicus zaśpiewa piosenki Środowiska, grupy  

skupionej wokół ks. Karola Wojtyły, a pan Gabriel Turowski przedstawi wspomnienia. W 

czwartek wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego, kapłana, w piątek wspomnimy św. 

Małgorzatę Marię Alacoque, , w sobotę św. Teresę od Jezusa, dziewicę i doktora kościoła. 

2. Nabożeństwo różańcowe w naszym kościele w niedziele o godzinie 18.00. W dni 

powszednie o 17.45 z komunią św. dla tych, którzy nie mogą pozostać na Mszy świętej. 

3. W niedzielę 16.10 o godzinie 12.30 ks. Kardynał Stanisław Dziwisz, Metropolita 

Krakowski zaprasza na konsekrację Kościoła przy Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych 

Morzach w Krakowie. W naszym kościele w najbliższą niedzielę zapraszamy do uczczenia 

relikwii 14-letniego meksykańskiego męczennika José Sáncheza Del Rio, zastrzelonego w 

1928 r. Oddamy cześć relikwiom po Mszach św. o godzinie 9.00 i 10.30 w dzień kanonizacji 

męczennika za wiarę z czasów powstania Cristeros w Meksyku. Będzie można również 

nabyć książkę o nowym świętym wydaną nakładem Księgarni Naszego Dziennika. W piątek 

o 19.30 zapraszamy do wspólnego obejrzenia pierwszego odcinka filmu Cristiada, którego 

bohaterem jest między innymi bł. José.  Parafialny Oddział Akcji Katolickiej zorganizuje w 

najbliższą niedzielę sprzedaż publikacji katolickich pod arkadami przy byłym barze 

Słoneczko. Zapraszamy do zakupu książek.  

4. We wtorek, 11 października modlitwą w czasie nabożeństwa różańcowego rozpoczniemy 

nowennę przed Uroczystością św. Jana Kantego, Patrona naszej parafii. W najbliższy 

czwartek, w wigilię Dnia Edukacji Narodowej zapraszamy na Mszę św. nauczycieli 

pracujących w szkołach i przedszkolach na terenie naszej parafii i nauczycieli emerytów. 

Pomodlimy się dla nich o Błogosławieństwo Boże w pracy i zdrowie oraz za zmarłych 

nauczycieli. Po Mszy św. zapraszamy na spotkanie na plebanii. W najbliższą sobotę, 15 

października o 16.00 zapraszamy na plebanię gospodarzy, którzy przyjęli pielgrzymów 

ŚDM. Po spotkaniu zapraszamy na różaniec i Mszę św.  

5. Przy skarbonie oprócz wielu ulotek można zabrać karteczki wypominkowe. Wypełniamy 

formularze zaznaczając, czy wypominki mają być odczytane jako jednorazowe, czy roczne i, 

w wypadku rocznych - przed którą Mszą św. w niedzielę. Wypełnione formularze 

wypominków przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach 

urzędowania. Plik karteczki wypominkowej można również pobrać ze strony internetowej 

parafii.  

6. Od przyszłej niedzieli do Dnia Zadusznego oaza młodzieżowa w niedziele będzie 

sprzedawać znicze nagrobne. Młodzi przeznaczą zebrane środki na organizację wyjazdów 

oazowych. Zbiórka kandydatów na ministrantów w poniedziałek o 16.30. Uczniowie klas III 

gimnazjum w tym tygodniu rozpoczynają spotkania przygotowujące do przyjęcia 

bierzmowania. Początek spotkań w poniedziałek lub w środę o godzinie 19.00. We wtorek o 

17.45 PanaMa Chór prowadzi różaniec, po Mszy św. wieczornej próba chóru. W najbliższą 

niedzielę o 20.00 chór zapewni oprawę wokalną Mszy św. o 20.00.   

7. O Wielkiej Pokucie na Jasnej Górze 15.10 br. i innych zdarzeniach religijnych 

przeczytamy na plakatach w gablotach parafialnych.  

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stanisława Tomczyka. Dobry Jezu, a 

nasz Panie... 

 


