
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 22 października do 28 października 2018 

 

Poniedziałek, 22 października 
7.00  1/+ Barbara Berezowska, +Ryszard Kruk 

 2/++ Sabina i Józef 

 3/+ Stanisław Malota – int. od rodziny z Wieliczki  

7.30  + Zuzanna Zabiegaj, ++ rodzice: Jan i Anna,  ++teściowie: Anna i Andrzej 

18.30  + Zygmunt   

Wtorek, 23 października  
7.00 ++ z rodziny Jasińskich 

7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30 ++ Zofia i Kazimierz Dutkiewiczowie – intencja od Zespołu Chrytatywnego  

 Środa, 24 października  
7.00 + Bronisław Jajko – int. od syna Lerszka 

7.30  O świętość życia w rodzinie 

18.30 + Juliusz Szulc w 7 rocz. śm.  

 Czwartek, 25 października  
7.00  1/+ Barbara Pawłowska – int od Marii Kapuścieńskiej z rodziną 

 2/+ Edward Piorcinek, + Stanisław Szopa  

7.30 + Krystyna 

18.30 Dziękczynna za dzieło Żywego Różańca i rozwój w naszej Parafii i beatyfikację Słu-

żebnicy Bożej Pauliny Jaricot. 

 Piątek, 26 października 
7.00 1/++ Jan, Karol, Maria i ++ z rodziny 

 2/++ Helena, Marian, Jarosław  

7.30 ++ Romana (ona), Anna, Józef Kuśnierz, ++ Stefania i Józef Janiś  

18.30 + Grzegorz Rojek 

 Sobota, 27 października  
7.00 1/+ Genowefa Adamska – in. od Zofii Baran z rodziną 

 2/+ Stefan Krawczyk 

7.30 + Daniela Frydryk – int. od rodziny Brandysów 

18.30 + Henryk Doniec w 6 rocz. śm. 

 30. Niedziela Zwykła, 28 października  
7.30  + Tadeusz w dniu imienin 

9.00 + Maria Dukała w 4 rocz. śm. 

10.30 Dziękczynna za dotychczasowe łaski z prośbą o Boże bł. dla Doroty i Dariusza  w 29 

rocz. ślubu i całej rodziny 

12.00 ++ Zofia i Tadeusz   

13.15 Za parafian 

17.00 + Kazimiera Antoniuk 

18.30 + Dorota Cecej 
20.00 ++ Wincenty i Adam 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 10, 35-45/ 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, 
pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: «Co chcecie, 
żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden 
po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. 
Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być 
ochrzczony?» Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który 
Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy również 
przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub lewej, 
ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane». Gdy usłyszało to dziesię-
ciu pozostałych, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i 
rzekł do nich: «Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich 
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto by między 
wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierw-
szym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie 
przyszedł, aby mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu». 

 

REFLEKSJA 

 Żyjemy w świecie, który na piedestale stawia władzę prestiż i chęć dominacji. 
Szatan kusi nas na każdym kroku. Ludzkie pragnienia mogą czasami prowadzić w 
złym kierunku. W dzisiejszej Ewangelii Jezus odnosi się do ambicji synów Zebede-
usza, pragnących usiąść po obu stronach w Jego chwale. Inni Apostołowie byli obu-
rzeni tą prośbą. Jednak Jezus, po raz kolejny, z miłością zaczyna im wyjaśniać, na 
czym polega wielkość w królestwie Bożym. Zaprasza ich do służby. To zawołanie jest 
skierowane również do nas. Jedyną ambicją powinno być prześciganie się w naślado-
waniu Chrystusa, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz żeby służyć i dać swoje 
życie na okup za wielu. Tak działali wszyscy święci i żyli w miłości do Boga i ludzi. 
Niech dzisiejsze słowo wzbudzi w nas pragnienie służby.  

 



MŁODZIEŻ, WIARA I ROZEZNANIE POWOŁANIA, CZ. 2 
W tym kontekście ważnym i „niemożliwym do przecenienia” elementem pozostaje obec-

ność młodzieży w świecie wirtualnym, który – choć pozwala młodym na wielką aktywność, pozna-

wanie świata i poszerzanie wiedzy – często prowadzi do pogłębiającego się poczucia osamotnienia i 

zastępowania prawdziwych więzów kontaktami cyfrowymi. Co ciekawe, pomimo trudności z bu-

dowaniem osobistych relacji, młodych ludzi cechuje duża wrażliwość społeczna: chętnie angażują 

się w wolontariat, sprzeciwiają się rasizmowi i różnorodnym przejawom dyskryminacji społecznej.  

Instrumentum laboris wymienia także m.in. sześć wyzwań antropologicznych, z którymi 

mierzą się współcześni młodzi ludzie. Pierwsze z nich dotyczy seksualności. Jak piszą autorzy do-

kumentu, badania socjologiczne wskazują, że wielu młodych nie zgadza się z nauczaniem Kościoła 

w tej dziedzinie. Kolejnymi wyzwaniami są m.in.: kryzys prawdy, którego świadkami są młodzi, 

żyjący w czasach fake newsów i post-prawdy, malejące poparcie i zaufanie dla wszelkich instytucji 

(także dla Kościoła), wspomniana wcześniej „kultura niezdecydowania”, a także tęsknota za rozma-

icie rozumianą duchowością młodych, którym nie wystarczają propozycje zsekularyzowanego świa-

ta.  

W Instrumentum laboris mowa jest też o oczekiwaniach młodych ludzi względem Kościo-

ła. Dokument podkreśla m.in., że młodzi oczekują tego, że zostaną przez Kościół wysłuchani. Przy-

tacza słowa jednego z respondentów przedsynodalnej ankiety online, który napisał, że "we współ-

czesnym świecie czas poświęcony na słuchanie nie jest czasem straconym”. Przypomina, że młodzi 

oczekują od Kościoła m.in. tego, że zostaną wysłuchani, a także tego, by był wspólnotą „transpa-

rentną, przyjmującą, szczerą, pociągającą, komunikatywną, dostępną, radosną i interaktywną”. Te 

życzenia młodych ludzi przekładają się na konkretne oczekiwania względem Kościoła, m.in. „zero 

tolerancji” dla nadużyć seksualnych, pomoc potrzebującym i przejęcie się kwestiami związanymi z 

ekologią. Wobec przeżywanych na co dzień trudności, młodzi oczekują też, że Kościół będzie 

wspólnotą niezawodną, która będzie im towarzyszyć, niezależnie od okoliczności. Znacznie łatwiej 

jest sformułować oczekiwania młodzieży względem wspólnoty, czy też instytucji Kościoła, niż 

opisać osobiste potrzeby duchowe młodych ludzi. W pewnym stopniu są one opisane głosami mło-

dych przedstawicieli duchowieństwa i życia zakonnego, którzy przypominają o potrzebie brater-

stwa, duchowości – w centrum której jest osobiste spotkanie z Chrystusem – i radykalność.  

Idąc za głosami młodych ludzi, a także opinii spływających do Sekretariatu Synodu z róż-

nych konferencji episkopatów, Instrumentum laboris przypomina, że termin „powołanie” jest zbyt 

często ograniczany jedynie do myślenia o powołaniu kapłańskim i zakonnym, a młodzi sądzą, że 

duszpasterstwo powołań zawiera propozycje zarezerwowane jedynie dla wąskiej grupy odbiorców. 

Oprócz konieczności patrzenia na powołanie w szerszym, chrześcijańskim kontekście, Instrumen-

tum laboris zwraca uwagę m.in. na rosnącą (wg deklaracji episkopatów) liczbę młodych ludzi, któ-

rzy wybierają życie jako „single” i podkreśla, że ważne, aby Synod Biskupów zajął się także tym 

tematem.                                    (Ciąg dalszy rozważań nt.  Instrumentum laboris nastąpi)  

ŚWIADECTWO KAROLINY NT. SYNODU 

„Jako ludzie młodzi wiążemy z synodem nadzieję, że zostanie usłyszana nasza prośba o 

towarzyszenie nam na drodze rozeznawania naszego życia. I też wydaje mi się, że bardzo ważne jest 

dla nas młodych to, żeby zarówno biskupi, jak i księża na tych niższych szczeblach, ale też wszyscy, 

którzy są w Kościele, byli dla nas autentycznymi świadkami wiary. Jeżeli mówimy bowiem o roze-

znawaniu przez młodego człowieka drogi jego powołania, to chyba nic nie będzie tak autentyczne, 

tak pociągające, jak właśnie świadek, który nam pokaże, że on wybrał drogę, on nią idzie, jest z nim 

na tej drodze Chrystus i to życie jest dla niego szczęśliwe. Autentyczne i przekonujące świadectwo 

sprawia, że młody człowiek patrząc na księdza, siostrę zakonną, brata zakonnego, czy np. na młode 

małżeństwo, które się spełnia w swojej roli podejmie decyzję – ja też chcę tak iść, chcę z Chrystu-

sem iść ku świętości.” 
 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 29. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. Dziś w Kościele 92. Światowy Dzień Misyjny pod hasłem zaczerpniętym z orędzia 

Papieża Franciszka Wraz z młodymi nieśmy wszystkim Ewangelię. Ten dzień w kościele w Polsce 

rozpoczyna Tydzień Misyjny.  Składką mszalną wspieramy dziś cele misyjne. Na zakończenie ty-

godnia misyjnego, w najbliższą niedzielę o. Oblaci NMP wygłoszą kazania o tematyce misyjnej i 

różańcowej i rozprowadzą kalendarze misyjne. Dziś młodzież przed kościołem rozprowadza znicze. 

 2. Jutro wspomnimy św. Jana Pawła II, papieża. W najbliższą niedzielę 18. rocznica po-

święcenia naszej świątyni, którego 15 października 2000 r. dokonał zmarły przed dwoma laty śp. JE 

ks. Kardynał Franciszek Macharski. Po Mszy św. o 12.00 przed Najświętszym Sakramentem od-

śpiewamy dziękczynne Te Deum. W nocy z soboty na niedzielę zmienimy czas na zimowy. 

 3. Dziękujemy ojcu profesoorowi Jarosławowi Kupczakowi za przewodniczenie sumie 

odpustowej w czasie naszej uroczystości oraz za wygłoszoną homilię. 

 Dziękujemy wszystkim uczestnikom odpustu parafialnego, duchownym i świeckim, oraz 

tym, którzy przygotowali uroczystość jak i nowennę, która ją poprzedziła: chórowi PanaMa, orkie-

strze dętej, oazie młodzieżowej, scholi dziecięcej, liturgicznej  służbie ołtarza, panu organiście, 

panom kościelnym, sprzątającym i dekorującym kościół, grupom parafialnym, które animowały 

naszą modlitwę podczas wieczorów nowennowych, oraz tym, którzy wspierali przygotowania i 

przeżycie uroczystości swą modlitwą.   

 4. Przyjmując relikwie św. Jana Pawła II obiecaliśmy ks. Kardynałowi rozpowszechniać 

kult św. Jana Pawła II. Po wprowadzonym przed rokiem nabożeństwie do św. Jana Kantego rozpo-

czynamy permanentne nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II w trzecie czwartki miesiąca, na za-

kończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu przed rozpoczęciem wieczornej Mszy 

św. Będzie to czas naszej wspólnej modlitwy Litanią do Jana Pawła II za rodziny naszej parafii. 

Znajdziemy też w czasie nabożeństwa chwilę na refleksję modlitewną nad fragmentem wybranej 

Encykliki św. Jana Pawła 2. Pierwsze nabożeństwo ku czci św. Jana Pawła II w listopadowy trzeci 

czwartek, 15 listopada o godzinie 18.00 w kościele dolnym.  

 5. W najbliższy czwartek różaniec poprowadzą róże różańcowe żeńskie modląc się o roz-

krzewianie dzieła misyjnego i o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego 

Różańca. W najbliższą niedzielę różańcową w naszej parafii różaniec poprowadzi róża męska.  

 6. Formularze wypominków rocznych i jednorazowych pobieramy przy biuletynie Wspól-

nota lub ze strony internetowej parafii. Wypełnione składamy do koszyka składkowego oraz w 

zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Wypominki roczne odczytujemy co 

tydzień przed niedzielnymi Mszami świętymi o godz.: 7.30, 12.00, 17.00. Wypominki jednorazowe 

odczytamy ze stosowną modlitwą pół godziny przed wieczorną Mszą świętą w dniach modlitwy za 

zmarłych od 1 do 8 listopada. W intencji wypominanych w wypominkach rocznych odprawiamy 12 

Mszy św. o 7.00 w pierwsze piątki miesiąca.  

 7. Jak informuje prowincjał franciszkańskiej prowincji św. Jadwigi, o. Alan Brzyski nasz 

parafianin, brat Kefas Cholewczuk, franciszkanin po wygaśnięciu jego ślubów czasowych powrócił 

do stanu świeckiego. Prosimy o życzliwe przyjęcie Piotra we wspólnocie parafialnej i o serdeczną 

modlitwę za wstawiennictwem naszego Patrona św. Jana Kantego w intencji powołań kapłańskich i 

zakonnych z naszej parafii. 

 8. Zespół charytatywny poszukuje młodych chętnych osób do posługi przy wydawaniu 

odzieży. Chęć pomocy można zgłosić u księży, lub bezpośrednio u pań dyżurujących w sali nr 8 w 

czwartki od godziny 17.30.  

 9. W imieniu Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia dziękujemy za zbiórkę do puszek z 

ubiegłej niedzieli w wysokości 7 tys PLN, (w tym 70 eurocentów i 2 pensy) oraz kwestującym z 

kilku grup parafialnych.   

             10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Langer i w parafii św. Jana Chrzciciela 

w Lanckoronie śp. Mariana Wojciechowskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

 


