
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 29 lipca do 4 sierpnia 2019 

 

Poniedziałek, 29 lipca 
  7.00  1. O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Jana w 89. rocz. urodzin 

             2. + Janina Korzycka od sąsiadów  

18.30  + Eugeniusz w 36. rocz. śm. 

 

Wtorek, 30 lipca 
 7.00 ++ Aniela i Ludwik Oliwowie 
18.30 + Andrzej Kosowski w 7. rocz. śm. 

 

Środa, 31 lipca 
  7.00 O Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Lucyny w dniu urodzin 

18.30 + Ewa Cholewa – int. od Władysława Cholewy z rodziną 

 

Czwartek, 1 sierpnia 
  7.00 1. O Boże błogosławieństwo dla Moniki i Grzegorza 

 2. wolna 

18.30  + Ewa Cholewa – int. od Krystyny Dudzik z rodziną 

 

Piątek, 2 sierpnia  
  7.00 1. ++ Za Zmarłych wypominanych w wypominkach 

              2. + Zofia Kolasa – int. od wnuka Bartłomieja z rpdziną 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

 

Sobota, 3 sierpnia  
  7.00 1.  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od 

                    Róż Różańcowych;  

              2. + Zofia Kolasa – int. od wnuczki Iwony 

18.30 + Julian Wilkosz 

 

18. Niedziela Zwykła, 4 sierpnia 
  7.30 ++ Ryszard Rybarski i Rodzice 

  9.00 ++ Helena, Julianna, Józef, Kazimierz 

10.30 + Alicja Mrzygłód 

12.00 Za Parafian  

18.30 + Andrzej Dzięgielewski w 6. rocz. śm.   

20.00 + Artur Śliwa w 3. rocz. śm. 

Uwaga: Porządek Mszy Św. w wakacje w niedzielę: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30, 20.00,  

w dni powszednie: 7.00, 18.30 

Spowiedź w dni powszednie 30 minut przed Mszą świętą. 

Dyżury kancelarii parafialnej w okresie wakacji: 

w poniedziałek: 19.30 – 20.30, w czwartek: 17.00 – 18.00. 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

Ewangelia na 17. Niedzielę Zwykłą /Łk 11,1–13/ 
 

Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z 

uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». A On 

rzekł do nich: «Kiedy się modlicie, mówcie: Ojcze, niech się święci Twoje imię; niech przyjdzie 

Twoje królestwo. Naszego chleba powszedniego dawaj nam na każdy dzień, i przebacz nam 

nasze grzechy, bo i my przebaczymy każdemu, kto nam zawini; i nie dopuść, byśmy ulegli poku-

sie».  

Dalej mówił do nich: «Ktoś z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i 

powie mu: „Przyjacielu, użycz mi trzech chlebów, bo mój przyjaciel przybył do mnie z drogi, a 

nie mam co mu podać”. Lecz tamten odpowie z wewnątrz: „Nie naprzykrzaj mi się! Drzwi są 

już zamknięte i moje dzieci leżą ze mną w łóżku. Nie mogę wstać i dać tobie”. Mówię wam: 

Chociażby nie wstał i nie dał z tego powodu, że jest jego przyjacielem, to z powodu jego na-

tręctwa wstanie i da mu, ile potrzebuje. I Ja wam powiadam: Proście, a będzie wam dane; 

szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje; kto 

szuka, znajduje; a kołaczącemu otworzą.  

Jeżeli którego z was, ojców, syn poprosi o chleb, czy poda mu kamień? Lub też gdy 

prosi o jajko, czy poda mu skorpiona? Jeśli więc wy, choć źli jesteście, umiecie dawać dobre 

dary swoim dzieciom, o ileż bardziej Ojciec z nieba da Ducha Świętego tym, którzy Go pro-

szą». 

REFLEKSJA 

Najpierw chodzi o to, by w ogóle odmawiać modlitwę Ojcze nasz, bodaj tyle. Potem o 

to, by modlić się i żyć w duchu Tej modlitwy.  

Jezus rozmawia z Ojcem. Uczniowie tego nie potrafią, więc proszą: naucz nas modlić 

się (Łk 11, 1). Naucz nas przebywać z Bogiem jak dziecko na kolanach, czy w ramionach ojca. 

Zdać się na Niego, kiedy życie staje się niebezpieczną pułapką, ślepym zaułkiem. Naucz nas 

prosić Go, zachwycać się Nim, uwielbiać Go, dziękować Mu. Naucz nas pytać Go o opinię, 

opowiadać Mu wrażenia z życia, przepraszać Go za zdrady. Wyczuwać Jego opiekę.  

Jezus nie potrzebował odmawiać modlitwy Ojcze nasz. On żył w duchu modlitwy, 

której nas nauczył. My, owszem, powinniśmy ją odmawiać. Odmawiając Ojcze nasz stawiamy 

niekoniecznie najtrudniejszy, acz pierwszy krok na drodze naśladowania synostwa Jezusa.  



O wzmacnianiu ciała i śmiałości w kreowaniu świętej,  

czyli o wierze Sługi Bożej Pauliny Jaricot  

  

 Paulina przez ponad 10 lat cierpiała z powodu niewydolności serca. Każdy oddech 

uciskał płuca, wywołując ogromny ból. Pokarm, utykał w górnej 

części przewodu pokarmowego powodując duszenie się i pogorszenie 

pracy serca. Paulina zmuszona była do całkowitego bezruchu. Leka-

rze nie potrafili jej pomóc. Przy życiu utrzymywała ją myśl, że upo-

dabnia się do Ukrzyżowanego Jezusa. 

 Jeden z odwiedzających Ją kapłanów zasugerował, by modli-

ła się do św. Filomeny. Inny przyniósł relikwie. Paulina rozpoczęła 

nowennę, potem odmawiała kolejne. Razem z Nią modlili się przyja-

ciele, także życzliwy Jej, Święty Proboszcz z Ars. Koniec kolejnej 

edycji nowenny przynosił zwykle poprawę Jej stanu zdrowia.  

 Wkrótce poczuła się na tyle dobrze, że postanowiła udać się do Ojca Świętego, a na-

stępnie do Mugnano, gdzie znajdowała się urna ze szczątkami Świętej Męczennicy. Przybyła 

do Rzymu kompletnie wyczerpana. Nawet nie dopuszczała myśli o audiencji u Papieża. Tym-

czasem jeden z kardynałów przedstawił Jej sprawę Grzegorzowi XVI. Ten z kolei postanowił 

osobiście odwiedzić swą ukochaną córkę. Odwiedziwszy ją, poprosił, aby wstawiała się za 

Nim, gdy już będzie w niebie, by mógł godnie wypełnić swą misję. Nie miał nadziei na to, że 

chora wróci do zdrowia. Paulinie jednak nie dane było umierać. Cicho obiecała papieżowi 

pielgrzymkę do grobu Filomeny i to, że wróci pieszo z Mugnano, by pomóc w jej wyniesieniu 

na ołtarze. Mocniejsza za jej przyczyną, czuła się zobowiązana wobec Filomeny. Postanowiła 

dopisać kropkę nad "i" w rozwijającym się kulcie świętej. 

 Tak, oczywiście, droga córko – zapewnił Ojciec Święty w czasie spotkania – gdyż 

Twój powrót do Wiecznego Miasta o własnych siłach - byłby to cud "pierwszej klasy".  

 10 sierpnia 1835 r. rzeczywiście cud się wydarzył. Podczas adoracji Najświętszego 

Sakramentu Sługa Boża na oczach zgromadzonych wiernych wstała ze swego fotela, na którym 

wcześniej z trudem siedziała. Dotarła do Mugnano i wróciła pieszo do Rzymu. Grzegorz XVI 

dotrzymał słowa, aprobując cudowny charakter pielgrzymki Pauliny. 30 stycznia 1837 r. Filo-

mena została wyniesiona na ołtarze, potem ogłoszono ją patronką Żywego Różańca. 

 Sługa Boża Paulina Jaricot cierpiała duchowo i cieleśnie jak każdy z nas. Wierzymy, 

iż jak każdy święty jest wrażliwa na każdy ludzki problem. Prośmy o jej beatyfikację. Wzmac-

niajmy nasze ciała, naszą wiarę za jej przyczyną, śmiało kreujmy kolejną świętą: 

Panie Jezu Chryste, Ty po Zmartwychwstaniu powiedziałeś do Apostołów Idźcie na 

cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu (Mt 16,15). Ty poprzez wieki duchem 

głoszenia Dobrej Nowiny napełniasz swoich wyznawców, a spośród nich wybrałeś Paulinę 

Jaricot i natchnąłeś ją, by całkowicie poświęciła się współpracy misyjnej, zakładając Dzieło 

Rozkrzewiania Wiary i Żywy Różaniec. Spraw by za jej przykładem jak najwięcej chrześcijan 

płonęło duchem głoszenia Ewangelii, objawiając Twoją nieskończoną miłość. 

Za wstawiennictwem czcigodnej sługi Bożej Pauliny udziel mi łaski …, o  którą szcze-

gólnie Cię proszę. Zechciej ją wsławić cudownym znakiem, aby Kościół, który uznał heroicz-

ność jej cnót, mógł rychło zaliczyć ją w poczet błogosławionych. Który żyjesz i  królujesz na 

wieki wieków. Amen. 

Za zgodą Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 05.01.2011, nr 32/D/2011 

Ogłoszenia duszpasterskie na 17. Niedzielę Zwykłą 

 
 1. Dziś po Mszy św. o godzinie 12.00 pobłogosławienie pojazdów z racji wspomnie-

nia św. Krzysztofa, patrona kierowców, które obchodziliśmy w miniony czwartek i na zakoń-

czenie Ogólnopolskiego Tygodnia pod opieką tego patrona. Podczas pobłogosławienia rozda-

my kierowcom okolicznościowe breloczki ze św. Krzysztofem. Ofiary zebrane przy okazji 

pobłogosławienia przeznaczymy na zakup środków transportu dla polskich misjonarzy. W 

ubiegłym roku z ofiar zgromadzonych przy tej okazji udało się kupić kilkadziesiąt pojazdów, w 

tym samochody, ambulanse, motocykle, traktory, łodzie, quady, skutery śnieżne i rowery.  

 

 2. W bieżącym tygodniu wspominamy: dziś św. Sarbeliusza, pustelnika z Libanu, 

jutro św. Martę, w środę św. Ignacego z Loyoli, prezbitera, założyciela Jezuitów, w czwartek 

św. Alfonsa Marię Liguoriego, biskupa i doktora Kościoła i 75. rocznicę wybuchu Powstania 

Warszawskiego, w piątek oddając cześć Matce Bożej Anielskiej możemy uzyskać odpust zu-

pełny Porcjunkuli wysłużony przez św. Franciszka z Asyżu. Uzyskujemy go pod zwykłymi 

warunkami, czyli po spowiedzi, wolni od przywiązania do grzechu, nawiedziwszy kościół, 

przyjmujemy Komunię św., odmawiamy Ojcze nasz i Wierzę w Boga, oraz inną modlitwę w 

intencjach Ojca św. Franciszka. Wszystko po to, by otrzymać darowanie kar za grzechy od-

puszczone wcześniej w sakramencie pokuty.  

 W piątek wspomnimy również 3. rocznicę śmierci śp. ks. Kardynała Franciszka Ma-

charskiego, polecając Go pamięci modlitewnej Diecezjan.  

 

3. W pierwszy czwartek sierpnia rozpoczniemy całodzienną adorację IHS jutrznią o 

godz. 7.30 a zakończymy nabożeństwem  ku czci św. Jana Kantego o godzinie 18.00. Po Mszy 

św. wieczornej do godz. 20.00 Godzina Święta.  

W pierwszy piątek okazja do spowiedzi od 6.30 do 7.30 oraz od 17.00 do 19.00.  

Msza św. za wypominanych w naszej świątyni o 7.00, a wynagradzająca NSPJ o godz. 18.30. 

Po niej adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. W wakacyjny pierwszy piątek nie 

odprawiamy Mszy św. o 9.00 i 17.00. 

W pierwszą sobotę sierpnia Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za 

zniewagi, z nabożeństwem w tej samej intencji o godz. 7.00. Ks. Zbigniew i ks. Grzegorz od-

wiedzą chorych w swoich rejonach w sobotę od godz. 9.00.  

W najbliższą, pierwszą niedzielę sierpnia po Mszy św. o godz. 7.30 zmiana tajemnic 

różańcowych dla Róż Różańcowych. 

 

4. W minioną niedzielę biegający swobodnie dzieciak przewrócił i zniszczył bezpow-

rotnie paschał w kaplicy chrzcielnej. Dzięki Bogu sam nie doznał uszczerbku na zdrowiu przy 

upadku pokaźnego ciężaru. To już drugi taki wypadek w ciągu mijającego roku.  Jesteśmy 

zmuszeni wykluczyć przechodzenie dzieci za linę odgraniczającą strefę kaplicy chrzcielnej. 

Prosimy też, by wpajać dzieciom kulturalne, uważne zachowanie w kościele. Przypominamy 

wreszcie, że elementarna kultura osobista wymaga, by po uszkodzeniu wspólnego, czy prywat-

nego dobra przeprosić właściciela, czy zarządcę i zaproponować rekompensatę poniesionych 

przez niego szkód.  

 
5. Wczoraj w naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński Bożena Be-

reta i Tomasz Kowalczyk. Niech towarzyszy Młodej Parze opieka Boża i życzliwość bliźnich.  

 


