
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 29 października do 4 listopda 2018 

Poniedziałek, 29 października   
7.00  1/+Bronisław Jajko – int. od chrześnicy Doroty 

 2/+Stanisław Malota – int. od Zakładu Uzdatniania Wody „Dłubnia”  

 3/Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB w 20 rocz. ur. dla Joanny 

7.30  ++O spokój duszy dla Rodziców i Teściów 

18.30  +Józef Chmielw w 16 rocz. śm.; + Krystyna Duniec  w 26 rocz. śm.; +Monika Zdziebko w 

16 rocz. śm.   

Wtorek, 30 października  
7.00 +Barbara Pawłowska – int. od Zakładu Pogrzebowego „Gabriel” 

7.30 ++Tadeusz (w 34 rocz. śm.) i Wiktoria Michalscy 

18.30 +Andrzej Sewerski w 36 rocz. śm. 

 Środa, 31 października  
7.00 +O spokój duszy i Królestwo Boże dla śp. Marii i ++ zm. z Rodziny 

7.30  ++Witold i Maria 

18.30 +Maria Katra i ++ zm. z Rodziny  

 Czwartek, 1 listopada – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
7.30  1/++Stanisław, Jan, Helena  

9.00 +Maria w 31 rocz. śm. i ++ zm. z Rodziny Korfelów 

10.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

12.00 +Marek Zdziarski 

13.15 Za parafian 

17.00 Dziękczynna w 18 rocz. ślubu Tadeusza i Małgorzaty z prośbą o dalsze bł. Boże  

18.30 +Ludwik w 25 rocz. śm.; ++Jan, Władysław, Maria 

 Piątek, 2 listopada – WSPOMNIENIE WSZYSTKICH WIERNYCH ZMAR-

ŁYCH 
7.00 1/++zmarłych wypominanych w wypominkach 

 2/++Janina i Jan Wąchal; ++Maria i Wincenty Sojka  

9.00 +Michał (Msza Św. gregoriańska)  

17.00 ++Mieczysław, Janusz, Dawid Kowalczyk 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

 Sobota, 3 listopada  
7.00 1/+Michał (Msza Św. gregoriańska) 

 2/+Maria Owoc 

7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róż 

Różańcowych 

7.30 ++Irena i Bronisław Budzik 

18.30 ++Joanna i Franciszek 

 31. Niedziela Zwykła, 4 listopada  
7.30  ++zm. z Róż Różańcowych 

9.00 ++Władysław, Genowefa, Józef 

10.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

12.00 +Konrad Moroń w 42 rocz. śm.  

13.15 Za parafian 

17.00 ++Józef, Józefa i Zofia Bąk; ++Janina, Stanisław i Stefan 

18.30 +Teresa Kralka 

20.00 +Feliksa Majewska 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 10, 46b-52/ 

Gdy Jezus wraz z uczniami i sporym tłumem wychodził z Jerycha, niewidomy żebrak, 

Bartymeusz, syn Tymeusza, siedział przy drodze. A słysząc, że to jest Jezus z Nazaretu, zaczął 

wołać: «Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!» 

Wielu nastawało na niego, żeby umilkł. Lecz on jeszcze głośniej wołał: «Synu Dawida, 

ulituj się nade mną!» Jezus przystanął i rzekł: «Zawołajcie go». 

I przywołali niewidomego, mówiąc mu: «Bądź dobrej myśli, wstań, woła cię». On 

zrzucił z siebie płaszcz, zerwał się na nogi i przyszedł do Jezusa. 

A Jezus przemówił do niego: «Co chcesz, abym ci uczynił?» Powiedział Mu niewido-

my: «Rabbuni, żebym przejrzał». Jezus mu rzekł: «Idź, twoja wiara cię uzdrowiła». Natych-

miast przejrzał i szedł za Nim drogą. 

 

REFLEKSJA 

 Każdy człowiek, aby osiągnąć cel, musi pokonać i przezwyciężyć różnego 

rodzaju przeszkody. Postawa Bartymeusza z dzisiejszej Ewangelii jest tego najlep-

szym przykładem. Każdy zaczął wołać do Jezusa, wielu nastawało na niego, żeby umilkł. 

Pokazuje nam to, w jaki sposób traktowani byli ludzie chorzy, niewidomi, niepełno-

sprawni… Żyli na marginesie społeczeństwa i nie dawano im żadnych szans na po-

prawę ich życiowej sytuacji. Usłyszawszy wołanie Bartymeusza, Jezus mógł prawdo-

podobnie sam podejść do niego, ale tego nie zrobił. Zamiast tego nakazał tym, którzy 

go uciszali, aby zawołali i przyprowadzili niewidomego. A więc ci, którzy chcieli po-

wstrzymać Bartymeusza, zostali wezwani do posługiwania. To piękna lekcja również 

dla nas, abyśmy nigdy nie zamykali bram królestwa Bożego dla tych, którzy przez 

świat postrzegani są jako margines społeczeństwa. Natomiast postawa Bartymeusza 

uczy nas wytrwałości w wierze, bo tylko przez nią możemy być uzdrowieni z naszych 

dolegliwości, zarówno duchowych, jak i cielesnych. 



MŁODZIEŻ, WIARA I ROZEZNANIE POWOŁANIA, CZ. 3 
Potrzeba także przypomnienia, czym jest rozeznawanie, które dla wielu młodych pozostaje pojęciem ob-

cym, zarówno w wymiarze duchowym, jak i szerszym: podejmowania decyzji, przy uwzględnieniu szeregu czynników 

społecznych i kulturowych, które ich kształtują i ograniczają.  

Instrumentum laboris przypomina, że jedną z głównych tęsknot młodych ludzi, powiązaną z rozeznawaniem 

powołania, jest szeroko pojmowane towarzyszenie. Może być ono zarówno rozumiane jako rodzaj „chrześcijańskiego 

coachingu”, wpisującego się w coraz modniejszy nurt doradztwa i mentorstwa, jak i kierownictwa duchowego, mają-
cego swe źródło w duchowości chrześcijańskiej. Dokument przypomina też o niezastąpionej roli sakramentu pojedna-

nia, którego praktykowanie różni się w poszczególnych częściach świata. 

Odwołując się do uwag konferencji episkopatów, dokument zwraca też uwagę, że owo towarzyszenie musi 
w jeszcze większym stopniu odpowiadać na współczesne wyzwania i wątpliwości, z którymi mierzą się młodzi ludzie, 

a środowiska, w których starsi mają okazję towarzyszyć młodszym (np. szkoły, uczelnie) powinny zdawać sobie 

sprawę, że to właśnie dzięki nim młodzi ludzie rozeznają swoje powołanie i podejmują życiowe decyzje. Doceniona 
jest też rola szkół i uczelni katolickich, od których oczekuje się jeszcze większej współpracy i otwartości na lokalne 

środowiska.  

Wielokrotnie wybrzmiewa też apel młodych ludzi o to, by ci, którzy im towarzyszą, byli dobrze przygoto-

wani do tej misji oraz mieli wolę i możliwość poświęcenia się jej z uwzględnieniem potrzeb młodych ludzi, a także 

międzypokoleniowych różnic. 

Nawiązując do doświadczeń episkopatów, Instrumentum laboris wylicza szereg miejsc i okoliczności, w 
których Kościół towarzyszy młodym ludziom, wychodząc naprzeciw współczesnym potrzebom. Dotyczy to m.in. 

aktywności w Internecie, który nie tylko jest przestrzenią, w której młodzi budują swoją tożsamość, ale też w której są 

narażeni m.in. na uzależnienia i przemoc. Dokument zachęca do docenienia edukacyjnego i duszpasterskiego znaczenia 
sportowych pasji młodzieży. Konferencje episkopatów podkreślają też liczne „dobre praktyki” sprzyjające budowaniu 

osobistego dialogu młodych ludzi z Bogiem, m.in. ćwiczenia duchowe, rekolekcje, pielgrzymki, spotkania modlitewne, 

a także inicjatywy ekumeniczne.  
Jak czytamy w Instrumentum laboris, episkopaty oczekują też, że Synod Biskupów wskaże konkretne pro-

pozycje odnowy duszpasterskiej. Niektóre proszą też o podkreślenie związków między wiarą, sakramentami i liturgią 

oraz pokazanie, że źródłem duszpasterstwa powinna być Eucharystia. Pojawiają się też głosy, że pięknie przygotowana 
i głęboko przeżyta Eucharystia jest dla wielu młodych ludzi ważnym doświadczeniem, którego poszukują w Kościele. 

Jako że katecheza nie cieszy się wśród młodych ludzi zbyt dobrą opinią (traktowana raczej jako obowiązek, 

a nie pogłębianie wiary z wyboru), niektóre konferencje episkopatów oczekują od Synodu Biskupów refleksji nt. 
katechezy dostosowanej do oczekiwań i potrzeb współczesnych pokoleń. Młodzi oczekują z kolei, że będzie ona 

spotkaniem, czasem doświadczenia i osobistego zaangażowania, a nie tylko wykładem.  

Mówiąc o młodych ludziach pochodzących z różnych środowisk, dokument po raz pierwszy używa też 
sformułowania „młodzież LGBT”, zwracając uwagę, że także ci młodzi oczekują większej bliskości i otwartości 

Kościoła.  

Odwołując się do doświadczeń episkopatów i do pragnienia młodych ludzi, by być protagonistami działań 
duszpasterskich, Instrumentum laboris zwraca też uwagę na problem „sklerykalizowania” struktur duszpasterskich w 

wielu krajach. Docenia także rolę wspólnot i ruchów, które ożywiają zmęczone i skostniałe wspólnoty lokalnego 

Kościoła, jednak, na prośbę konferencji episkopatów, zaznacza, że potrzebne są pewne wskazówki Synodu Biskupów, 
które pomogłyby wspólnotom otwierać się na Kościół lokalny, a nie zamykać we własnych strukturach. 

Brak organizacji, improwizacja i powtarzalność – to słabości struktur duszpasterskich, wymieniane przez 
wiele konferencji episkopatów. Instrumentum laboris cytuje powtarzany wręcz nagminnie argument „zawsze tak 

było”, który uniemożliwia refleksję i wprowadzenie dobrych i twórczych zmian. Pada też przykład księży, którzy, nie 

będąc w stanie wyjść naprzeciw współczesnym wymaganiom, zamykają się w przebrzmiałych i nieadekwatnych do 
potrzeb duszpasterskich schematach. 

Doceniając ważne znaczenie duszpasterskie i ewangelizacyjne dużych spotkań, takich jak Światowe Dni 

Młodzieży, wiele środowisk zwraca uwagę na brak ich przełożenia na codzienność, do której powracają młodzi piel-
grzymi. Pojawiają się wręcz głosy, że spotkania międzynarodowe nie mogą być jedynymi propozycjami duszpaster-

skimi dla młodzieży, której raczej należałoby towarzyszyć w codzienności.  

Nie brakuje też wyzwań, którym muszą stawić czoła młodzi, decydujący się na kapłaństwo lub życie za-
konne. Wśród głównych błędów, wymieniane są: narcyzm, który stara się zamknąć daną osobę w jej własnych potrze-

bach oraz tendencja do rozumienia powołania jedynie przez pryzmat samorealizacji. Pojawiają się też głosy, by życie 

w seminariach i domach formacyjnych, dawało możliwość poznania prawdziwego życia wspólnotowego, a nie było 

rodzajem izolacji.  

Instrumentum laboris kończy się refleksją nt. świętości, do której w szczególny sposób powołani są ludzie 

młodzi i do której należy ich umiejętnie zapraszać.  

 

ŚWIADECTWO ANI NT. SYNODU 

„To spotkanie jest wręcz rewolucyjnym wydarzeniem, bo dowodzi faktu, że papież nam ufa, że 

ufają nam księża, biskupi i Kościół, że naprawdę chcą nas usłyszeć, a dla nas młodych niezwykle ważne 

jest poczucie, że ktoś nas słucha i powierza nam pewną odpowiedzialność. Młodość to przecież czas 

działania, którą chcemy poświęcić dla Kościoła. Dlatego jest dla nas ważne poczucie, że nie jesteśmy 

sami, że ktoś towarzyszy nam przy podejmowaniu kolejnych kroków, które tak naprawdę są początkiem 

projektowania całego dalszego naszego życia.” 

  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 30. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

1. Dziś uwielbiamy Boga za to, że wszyscy jesteśmy żywymi kamieniami Kościoła Chrystuso-

wego. W czasie sumy o 12.00 podziękujemy za budowę naszego kościoła i za stałą dbałość wiernych o 

świątynię. Dziś w naszym kościele o. Krzysztof Ziętkowski, Oblat NMP głosi kazania o tematyce misyj-

nej i różańcowej oraz rozprowadza kalendarze misyjne. Młodzież oazowa zaprasza do stoiska ze zniczami 

nagrobnymi przy wejściu do kościoła. Zachęcamy również do solidarnej modlitwy z kościołem prześla-

dowanym w Pakistanie. W środę, na ostatnie nabożeństwo różańcowe w październiku zapraszamy dzieci 

z uzupełnianymi w ciągu miesiąca modlitwy planszami.  

2. W czwartek, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych, w tym dniu odprawiamy Msze 

święte jak w każdą niedzielę, za wyjątkiem Mszy św. o 20.00. Procesja z czytaniem wypominków na 

cmentarzu w Pasterniku o godz. 14.00. Po niej Msza św. W naszym kościele Koronka do Miłosierdzia 

Bożego z czytaniem wypominków jednorazowych i z modlitwą do św. Jana Kantego o godz. 18.00.  

 W piątek, 2 listopada Dzień Wspomnienia Wszystkich Wiernych Zmarłych. Całodzienna litur-

gia w kościele górnym. Msze święte o godz. 7.00, 9.00, 17.00 i o 18.30. Modlitwa za zmarłych z odczyta-

niem wypominków jednorazowych o godzinie 18.00. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych na-

wiedzając kościół lub kaplicę publiczną możemy uzyskać odpust zupełny za zmarłych przyjmując po 

spowiedzi św. komunię św. i odmawiając modlitwy  Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz inną wybraną 

modlitwę w intencjach Ojca Świętego.  W dni od 1 do 8 listopada po nawiedzeniu cmentarza i modlitwie 

za zmarłych zyskujemy odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące, w pozostałe dni roku odpust cząst-

kowy. 

 3. Powoli kończymy przyjmowanie wypominków rocznych i jednorazowych, by móc przygo-

tować nową edycję do modlitwy na niedzielę, 4 listopada. Formularze wypominków za zmarłych pobie-

ramy ze stolika przy skarbonie i składamy do koszyków składkowych, w zakrystii lub w kancelarii w 

godzinach urzędowania. W wypominkach rocznych modlimy się za naszych zmarłych w niedziele przed 

Mszami św. o godzinie 7.30, 12.00 i 17.00 i odprawiamy w Ich intencji 12 Mszy św. w pierwsze piątki 

miesiąca o 7.00. Wypominki jednorazowe odczytamy w czasie nabożeństwa przed wieczorną Mszą świę-

tą w dniach od 1 do 8 listopada o godzinie 18.00, w sobotę wyjątkowo o godzinie 17.45.  

4. W Dzień Zaduszny spowiadamy jak w każdy pierwszy piątek. W dni poprzedzające uroczy-

stość Wszystkich Świętych spowiedź w naszym kościele podczas każdej Mszy św. W pierwszą sobotę 

miesiąca o 7.30 Msza św. i nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Serca NMP z możliwością 

spowiedzi i komunii św. wynagradzającej. W sobotę po Mszy św. o 7.30 spotkanie Koła Przyjaciół Radio 

Maryja w sali nr 6. O 17.45 różaniec wynagradzający z modlitwą za zmarłych.  Wizyta u chorych z Naj-

świętszym Sakramentem w najbliższą sobotę od godziny 9.30.   

5. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. Wtedy również 

krótkie sprawozdanie finansowe za październik i kolejna okazja wsparcia inwestycji podejmowanych w 

parafii. Od czwartku do niedzieli Boży Młyn nieczynny. Obiady dla bezdomnych i potrzebujących nie 

będą wydawane tylko w Uroczystość Wszystkich Świętych.  

6. O Festiwalu Filmów Chrześcijańskich Arka dowiemy się więcej z plakatu i z ulotek, które 

można znaleźć przy skarbonie. 

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Bożenę Żołnierek i śp. Janinę Lembas. Wieczny od-

poczynek racz Im dać Panie... 

 


