
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 5 listopada do 11 listopada 2018 

Poniedziałek, 5 listopada  
7.00  1/++Anna, Józef, Helena, Józef 

 2/++Leona i Michał 

 3/O zdrowie i bł. Boże w rocz. ślubu dla Marii i Andrzeja 

7.30  ++Eustachia Bąk i zm. z rodziny 

18.30  +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

Wtorek, 6 listopada  
7.00 +Feliks i Helena Kowalczyk 

7.30 + Michał (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 ++Maria Chmiel w 6 rocz. śm., Szymon  

 Środa, 7 listopada  
7.00 +Maria Edward 

7.30  +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 Intencja Radio Maryja  

 Czwartek, 8 listopada  
7.00  1/+Mieczysław Kowalczyk w 28 rocz. śm. 

 2/+Roman 

7.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 ++Za zmarłych z Zespołu Charytatywnego 

Piątek, 9 listopada – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI LA-

TERAŃSKIEJ 
7.00 1/++Rita i Gustaw i zm. z rodziny Biewańskich 

 2/+Gabriel Kotala w 3 rocz. śm. 

 3/+Bolesław Wiciel; ++Genowefa i Jakub 

7.30 +Genowefa Pawłowska – int. od Jana i Anieli Włoszek z córkami Barbarą i Iwoną   

18.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

 Sobota, 10 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. LEONA WIELKIEGO 
7.00 1/+Michał (Msza Św. gregoriańska) 

 2/+Bolesław Nikiel – int. od Róży Męskiej 

7.30 1/++Honorata, Kazimierz, Danuta i zm. z rodziny Przybyło 

 2/++Maksymilian, Maria, Tomasz, Maria 

18.30 ++Romulad i Franciszka Zaniewicz i zm. z rodziny  
32. Niedziela Zwykła, 11 listopada – 100. ROCZNICA ODZY-

SKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ RZECZYPOSPOLITĄ POLSKĄ 
7.30  ++Zofia, Wit, Andrzej Durańscy  

9.00 +Jan Koper 

10.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

12.00 W intencji Ojczyzny z okazji 100. rocz. odzyskania NIEPODLEGŁOŚCI 

13.15 +Aniela Majewska w 5 rocz. śm. 

17.00 ++Stefania w 65 rocz. śm., Jan, Aniela, Józef, Krzysztof i Beata 

18.30 ++Zofia i Stanisław – int. od syna, córek z rodzinami 

20.00 Za Parafian 

 

4 listopada 2018 nr 43 (212), rok IV 

 

 

 

 

 

 

 

BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 12, 28b-34/ 

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierw-

sze ze wszystkich przykazań?» 

Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedy-

nym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją 

duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował 

swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». 

Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powie-

działeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym 

umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż 

wszystkie całopalenia i ofiary». 

Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od 

królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać. 

 

REFLEKSJA 

 Największe przykazanie przypomniał Pan Jezus, łącząc przykazanie miłości 

Boga nade wszystko z przykazaniem miłości bliźniego. Izraelici znali oba przykaza-

nia, ale za bliźnich uważali przede wszystkim rodaków. Chrystus obejmuje nim 

wszystkich ludzi. Oba przykazania są nierozdzielnie ze sobą związane. O miłości 

bliźniego jako znaku i wyrazie prawdziwej miłości uczy w swoim Pierwszym Liście 

św. Jan, umiłowany uczeń Chrystusa. Wziął do siebie Jego Matkę. Od niej uczył się 

prawdziwej miłości. Z kolei nie ma prawdziwej miłości bliźniego bez miłości Boga. 

Bliżej Jego królestwa mogą być ci, którzy czynem spieszą z pomocą potrzebującym, 

choć nie znają prawd wiary, niż ci, którzy często mówią o wierze i spełniają praktyki 

religijne, lecz są w sobie zadufani. Nie zauważają innych ludzi. O czym świadczy 

moje postępowanie? Czy pociąga ludzi do Bożego królestwa?    



BÓG SŁUCHA UBOGICH, PONIŻONYCH, PRZEŚLADOWANYCH 

Nawiązując do hasła tegorocznego Dnia Ubogich papież podkreślił, że Bóg wysłuchuje ubo-

gich, wszystkich poniżonych, prześladowanych w imię fałszywej sprawiedliwości, uciskanych przez 

politykę niezgodną z zasadami i zastraszonych przez przemoc. 

Poczujmy się wszyscy w tym dniu dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do sie-
bie nawzajem mogli zrealizować zbawcze spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umoż-

liwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na drodze do Pana, który przychodzi – zaapelował Ojciec Święty 

w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich. 

Będzie on obchodzony w XXXIII niedzielę zwykłą, która w tym roku przypadnie 18 listopada. 
Hasłem tego dnia są słowa psalmu Biedak zawołał, a Pan go usłyszał (Ps 34,7). Nawiązując do hasła 

tegorocznego Dnia Ubogich papież podkreślił, że Bóg wysłuchuje ubogich, wszystkich poniżonych, 

prześladowanych w imię fałszywej sprawiedliwości, uciskanych przez politykę niezgodną z zasadami i 

zastraszonych przez przemoc. Zaznaczył, że nikt nie może czuć się wyłączony z miłości Ojca. 
Franciszek zachęcił do dokonania poważnego rachunku sumienia, aby zrozumieć, czy naprawdę 

potrafimy słuchać ubogich. Tym bardziej, że często wiele inicjatyw, nawet godziwych i koniecznych, jest 

bardziej ukierunkowanych na samozadowolenie, niż na prawdziwe rozpoznanie wołania ubogiego. Stali-

śmy się więźniami kultury, która nakłania do przeglądania się w lustrze i do nadmiernej troski o siebie, 
uważając, że wystarczy gest altruizmu aby być zadowolonym, bez konieczności bezpośredniego zaanga-

żowania – zauważył Ojciec Święty. 

Papież zaznaczył, że troska wierzących o osoby ubogie nie może ograniczać się do pewnej for-

my pomocy, ale wymaga owej „wrażliwości miłości” , która traktuje drugiego jako osobę i szuka jego 

dobra. Podkreślił, że każdy chrześcijanin i każda wspólnota są wezwani, by być narzędziami Boga na 

rzecz wyzwolenia i promocji ubogich. Przestrzega przed pokusą uciszania głosu ubogich i dystansu wobec 

nich. Nawiązując do tegorocznych obchodów Światowego Dnia Ubogich Franciszek stwierdził: Chciał-

bym, aby również w tym roku i w przyszłości Dzień ten był świętowany pod znakiem radości  z nowo od-
krytej rzeczywistości bycia razem. 

Ojciec Święty wskazał, że troska o ubogich jest też okazją, by współpracować w tej dziedzinie z 

innymi organizacjami oraz osobami o innych światopoglądach. Nie może to jednak oznaczać zaniedby-

wania tego, co właściwe jest katolikom – czyli doprowadzić wszystkich do Boga i do świętości. Jedno-
cześnie zaznaczył, że naszym działaniem nie mamy przysłaniać działania Boga. 

Zachęcił wszystkich członków Kościoła, by przeżywać Światowy Dzień Ubogich jako uprzywi-

lejowany moment nowej ewangelizacji. "Ubodzy nas ewangelizują, pomagając nam odkrywać każdego 

dnia piękno Ewangelii. Nie przegapmy tej okazji do bycia łaskawymi. Poczujmy się wszyscy w tym dniu 
dłużnikami ubogich, abyśmy poprzez wyciągnięte ręce do siebie nawzajem mogli zrealizować zbawcze 

spotkanie, które umacnia wiarę, urzeczywistnia miłość i umożliwia nadzieję w kroczeniu bezpiecznie na 

drodze do Pana, który przychodzi – napisał papież w orędziu na II Światowy Dzień Ubogich. 

WYSTARCZYŁO BYĆ – ŚWIADECTWO WOLONTARIUSZKI 

Zapisałam się do posługi w namiocie na Małym Rynku, kilka dni przed samym wydarzeniem, z 

myślą, że chcę pomagać przy wydawaniu herbaty. Mogłam tam być przez dwa dni. Kiedy w środę szłam 

ulicą Sienną pomyślałam, że to bez sensu. Po co ja tam idę? Jeszcze będę musiała rozdawać szaliki bez-

domnym na Plantach i co wtedy zrobię? Czułam się mało odważna w wychodzeniu do bezdomnych na 
ulicę. Ale już szłam, więc pomyślałam tylko: „Ty wiesz po, co tam idę”. 

Weszłam do środka i przydzielili mnie do punktu informacyjnego. Po krótkiej rozmowie okaza-

ło się, że nie jestem tam potrzebna. Świetnie dają sobie radę. Pomyślałam – dobrze, stanę pod drzwiami. I 

przez półtorej godziny zapraszałam wszystkich do środka. W pewnym momencie przyszedł wolontariusz 
Łukasz i powiedział, że Krzyśkowi potrzebna jest pomoc przy rozdawaniu herbaty. Nie bardzo wiedzia-

łam co i jak, ale wolontariusz Krzysiek wszystko mi wyjaśniał. Wtedy ktoś podszedł do nas o coś zapy-

tać. Powiedziałam, że nie jestem organizatorem, ale Krzysiek jest i pewnie wie. Usłyszałam „nie jestem 

organizatorem”. A kim? – zapytałam. Bezdomnym. Zamurowało mnie. „Krzysiek przecież nie wyglądasz, 
jak to?” Rozmawialiśmy cały wieczór. Krzysiek od marca spał w samochodzie. Na tydzień bezdomnych 

przyszedł pomagać w rozdawaniu herbaty innym bezdomnym. Opowiedział mi, że najbardziej go wkurza, 

że ma za ciasne buty. – We wtorek mam mieć rozmowę o pracę, ale wiesz, oni zawsze pytają gdzie 

mieszkasz i wtedy rozmowa się kończy – opowiadał. Wychodząc z namiotu miałam jedną myśl – muszę 

coś zrobić. W głowie pojawiły mi się miliony scenariuszy jak pomóc Krzyśkowi. Ale Bóg miał inny plan, 

zrobił za mnie wszystko, ja tylko miałam się pojawić w tym miejscu i czasie. 

Opowiedziałam o Krzyśku znajomemu, on zadzwonił do kolejnego. W niedzielę jechałam z in-

formacją dla Krzyśka, że ma pracę z mieszkaniem pod Opolem. Bałam się tam jechać w niedzielę. Co 

będzie jak go nie zastanę? Znów pomyślałam, że skoro Bóg to zaczął to i dokończy. Krzysiek był w 

niedzielę w namiocie, a we wtorek jechał już do nowego domu i pracy. Rozmawiałam z nim w niedzielę i 
wspominaliśmy, że minął już tydzień od namiotu. Wiem, że ten namiot był ważny i że w przyszłym roku 

chcę tam po prostu być. 

 Wolontariuszka (Światowy Dzień Ubogich 2017) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 31. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

1. W piątek święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, matki i głowy wszystkich kościołów 

katolickich, katedry biskupa Rzymu. W sobotę wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora 

Kościoła.  
 W najbliższą niedzielę Narodowe Święto Niepodległości, w 100-tną rocznicę uzyskania jej 

przez Polskę po 123 latach zaborów. Każda Msza św. w ten dzień połączona z adoracją Najświętszego 

Sakramentu będzie dla nas swoistą godziną wdzięczności za nasze życie w wolnej Ojczyźnie, w pokoju i 

bezpieczeństwie. Msze św. Za Ojczyznę odprawimy w niedziele o godzinie 12.00 i w piątek o godzinie 
10.00 z udziałem dzieci i  młodzieży ze szkół i przedszkoli na terenie parafii. Po tej Mszy św. przedsta-

wienie patriotyczne przygotowane przez społeczność Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. prof. 

Akademii Krakowskiej, św. Jana Kantego.  

 W sobotę po wieczornej Mszy św., w wigilijny wieczór Narodowego Święta Niepodległości 
czuwanie modlitewne przygotowane przez Róże Różańcowe od 19.15 do 21.00. Będzie to okazja do 

odmówienia cząstki różańca św. i modlitwy w ciszy przed Najświętszym Sakramentem. Modlitwę zakoń-

czymy Apelem Jasnogórskim. W najbliższą niedzielę o 19.30 w Bożym Młynie wieczornica poświęcona 
na wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych. Zachęcamy do wspólnej modlitwy i świętowania, które 

możemy wyrazić między innymi przez przyjęcie komunii św. w intencji Ojczyzny i udekorowanie na-

szych mieszkań flagami narodowymi. 

 2. Modlitwa z odczytywaniem wypominków jednorazowych do czwartku włącznie o godzinie 
18.00. Od dzisiaj odczytujemy nową edycję wypominków rocznych przed Mszami św. o godzinie 7.30, o 

12.00 i o 17.00. W intencji wypominanych w wypominkach jednorazowych i rocznych odprawimy 11 

Mszy św. w każdy pierwszy piątek miesiąca od grudnia do października 2018 r. o godzinie 7.00. Dzięku-

jemy za ofiary pieniężne składane przy zgłaszaniu wypominków. 
 Przypominamy, że do 8 listopada po nawiedzeniu cmentarza i modlitwie za zmarłych przy-

najmniej w myśli zyskujemy odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. W pozostałe dni roku po 

modlitwie i nawiedzeniu cmentarza zyskujemy odpust cząstkowy.  

 3. W poniedziałek lub wtorek o godzinie 19.00 spotkania dla kandydatów do bierzmowania z 
klas 3. gimnazjum i 8 SP. Kandydaci z grupy poniedziałkowej przynoszą na spotkanie Pismo św. We 

wtorek o 20.30 w bibliotece na plebanii spotkanie Kręgu Biblijnego. W środę wieczorna Msza św. w 

intencji Radia Maryja. W czwartek wieczorem 7. spotkanie w ramach Seminarium Odnowy Wiary, które 

rozpoczniemy od udziału we Mszy św. o godzinie 18.30.   
 4. W niedzielę 21. października zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski przeprowa-

dziliśmy liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. W naszym kościele uczestniczyło 

2785  wiernych co (przy założeniu, że parafia liczy ok. 6 tys. wiernych i wszyscy uczestniczący byliby 

naszymi parafianami) daje 46,4 % ogólnej liczby wiernych naszej parafii, czyli o 3,8 % mniej niż w ubie-
głym roku. 44 % z uczestniczących i 39 % komunikujących to mężczyźni. Odpowiednio o 4% i 9 % 

więcej niż w ubiegłym roku. Czterech z dziesięciu uczestniczących we Mszy św. przyjęło komunię św. 

Dziękujemy Oazie. lektorom i ministrantom za posługę liczenia. 

 5. W październiku br. na przycianie tui wokół placu kościelnego, na oprawę tryptyku Pauper 
venit. Christus venit. Spotkanie św. Jana Kantego z żebrakiem w stołówce akademickiej, oraz na rzeźbio-

ny krucyfiks, dzieła dedykowane do jadalni plebańskiej i przygotowanie uroczystości odpustowej (deko-

racja i ciasto) wydaliśmy 16 tys. PLN. Trwają prace przy wykonaniu miejsc do siedzenia dedykowanych 

do kaplicy MB Miłosierdzia. Dziękujemy za ofiary składane przez wiernych, w tym za dzisiejszą, na cele 
inwestycyjne.  


