INTENCJE MSZALNE od 29 czerwca do 5 lipca 2020
Poniedziałek, 29 czerwca – UROCZYSTOŚĆ ŚŚ. APOSTOŁÓW
PIOTRA I PAWŁA
7.00 O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla o. Pawła Sroki w dniu
imienin
18.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie z okazji imienin dla Władysławy (ona) Szewczyk
Wtorek, 30 czerwca – WSPOMNIENIE ŚŚ. PIERWSZYCH MĘCZENNIKÓW KOŚCIOŁA RZYMSKIEGO
7.00 ++ Władysław Jędrzejczyk – int. od Żony i Synów z rodzinami oraz ++
Aniela i Stanisław Jędrzejczyk
18.30 ++ Janina, Aniela, Jan Padacz oraz ++ Anastazja i Jan Wabik oraz + Jan
Bińczycki
Środa, 1 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. OTTONA, BISKUPA
7.00 + Marian Wojciechowski
18.30 W intencji Radio Maryja
Czwartek, 2 lipca
7.00 + Janusz Kapałka
18.30 + Genowefa Kowalczyk – int. od Marii Koczwary
Piątek, 3 lipca – ŚWIĘTO ŚW. TOMASZA, APOSTOŁA
7.00 ++ Za Zmarłych wypominanych w wypominkach
18.30 Wynagradzająca NSPJ – intencja od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 4 lipca – ROCZNICA POŚWIĘCENIA BAZYLIKI METROPOLITALNEJ W KRAKOWIE
7.00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży VIII.
18.30 ++ z rodziny Brożek, Pęski, Głaz
XIV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 5 lipca
7.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Członkiń z
Róży III. oraz o pokój wieczny dla ++ Zmarłych
9.00 ++ Andrzej i Alicja Pasternak i ich Rodzice
10.30 + Stanisław Nowakowski w 1. rocz. śm.
12.00 Za Parafian
18.30 ++ Władysław, Honorata Rerak i ++ Zm. z rodziny Reraków i Pałków
20.00 + Janusz Kapałka
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA XIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mt 10, 37 – 42/
Jezus powiedział do swoich apostołów:
«Kto kocha ojca lub matkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. I
kto kocha syna lub córkę bardziej niż Mnie, nie jest Mnie godzien. Kto nie
bierze swego krzyża, a idzie za Mną, nie jest Mnie godzien. Kto chce znaleźć
swe życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, znajdzie je.
Kto was przyjmuje, Mnie przyjmuje; a kto Mnie przyjmuje, przyjmuje
Tego, który Mnie posłał.
Kto przyjmuje proroka jako proroka, nagrodę proroka otrzyma. Kto
przyjmuje sprawiedliwego jako sprawiedliwego, nagrodę sprawiedliwego
otrzyma.
Kto poda kubek świeżej wody do picia jednemu z tych najmniejszych,
dlatego że jest uczniem, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody».

REFLEKSJA
Nie wszystkich, których znamy, lubimy tak samo. Wielu, których
nawet nie znamy, z jakiegoś powodu nie mielibyśmy ochoty zaprosić do
domu. Jest w nas jakiś lęk i obawa przed obcymi, przed innymi. A jednak Chrystus nie pozostawia wątpliwości. Czy stać nas na to, aby jak
Szunemitka przygotować wygodny pokój dla przybysza?

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO NADZWYCZAJNYCH
SZAFARZY KOMUNII ŚW.: „TAM, GDZIE

SERCA LUDZKIE ODDAJĄ SIĘ NA SŁUŻBĘ
BOGU, RODZI SIĘ DOBRO”
Można powiedzieć, że serce naszej diecezji bije w tym miejscu. Gdzie bowiem czterdzieści jeden męskich serc oddaje się na służbę Panu Bogu w swych
wspólnotach, tam dzieje się dobro, tam rodzi się życie – powiedział duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. ks. Ryszard Kilanowicz w sanktuarium św. Jana Pawła II.
W homilii metropolita stwierdził, że serce Najświętszej Panny było nieustannie otwarte na Boże objawienia. Maryja wciąż była zasłuchana w to, co Bóg do niej mówił. Po znalezieniu Jezusa w świątyni zareagowała bardzo emocjonalnie, ale wiernie zachowywała w sercu to,
co powiedział do niej Syn. Rozważała co to znaczy „być w tym, co do Ojca należy”, czym jest
Chrystusowe powołanie i Jego misja. Patrząc na dorastającego Jezusa pojmowała jakie jest jej
miejsce w planie zbawienia.
Słowa o sercu Maryi były przez wieki rozważane przez dzieci Kościoła. Podczas II
wojny światowej Pius XII poświęcił świat niepokalanemu sercu Maryi, a w 1944 r. wprowadził
jego święto. Episkopat Polski w 1946 r. poświęcił sercu Maryi ojczyznę, znajdującą się u progu
nowych, niepokojących zmian. Ówczesny prymas Polski kard. August Hlond powiedział Zwycięstwo, jeśli przyjdzie, przyjdzie przez Maryję. Te słowa głęboko przyjęli do siebie kard. Stefan Wyszyński i kard. Karol Wojtyła i przekazali to kolejnym pokoleniom, odpowiedzialnym
za Kościół.
To święto was zobowiązuje niezwykle do tego, by być blisko serca Niepokalanej Dziewicy – powiedział arcybiskup do kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii Świętej.
Przypada ono dzień po uroczystości Najświętszego Serca Jezusa i jest dowodem na to, jak
bardzo blisko Jezusa była Maryja. – Na mocy swego szczególnego miejsca w życiu Archidiecezji Krakowskiej będziecie blisko Jezusowego serca, blisko Eucharystii, która zrodziła się z
przebitego boku Chrystusa. Przy każdej Mszy św. z tym większą mocą musicie słyszeć głębię
słów, które kapłan wypowiada tuż po przeistoczeniu: „Oto wielka tajemnica wiary” – powiedział metropolita. Wskazał, że szafarze muszą wciąż rozważać czym jest ta tajemnica i adorować Chrystusa w Najświętszym Sakramencie oraz dawać piękne świadectwo wiary.
Duszpasterz nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. ks. Ryszard Kilanowicz podziękował metropolicie za jego posługę i kreślenie kierunku, w którym mają podążać serca wszystkich 550. Nadzwyczajnych Szafarzy Komunii św. Archidiecezji Krakowskiej.
Jeden z pobłogosławionych nadzwyczajnych szafarzy jest od dzieciństwa związany z
naszą parafią. To p. Ryszard Wyżga, mąż Agnieszki, ojciec dwóch córek, animator grupowy
we Wspólnocie Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini, jeden z głównych
inicjatorów transmisji internetowych z naszego kościoła P. Ryszard dołączył do grona dwóch
czynnych nadzwyczajnych szafarzy Eucharystii z naszej parafii. Do p. Pawła Jezioro, tercjarza
franciszkańskiego i p. Wojciecha Kurzyńskiego, diecezjalnego koordynatora świeckiego Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym. Lubiany w środowisku osób związanych z parafią. Wraz z
Metropolitą Krakowskim polecamy go modlitwie i życzliwemu przyjęciu Jego szafarskiej
posługi przez chorych naszej parafii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś, jak w każdą niedzielę wakacyjną nie odprawiamy Mszy św. o godzinie 13.15 i
o 17.00. Wypominki wieczorne odczytujemy przed Mszą św. o 18.30, po zakończeniu Maratonu modlitewnego Totus Tuus. Jutro uroczystość śś. Piotra i Pawła, Apostołów. We wtorek

zakończenie nabożeństw czerwcowych z procesją. Od środy powrócimy do nabożeństw Maraton modlitewny Totus Tuus o godzinie 18.00. W ramach tego nabożeństwa po wystawieniu
IHS adoracja w ciszy i okazja do spowiedzi św., następnie dziesiątek różańca świętego Litania
do św. Jana Pawła II. Wiernych zachęcamy do indywidualnego odmawiania Litanii do Najdroższej Krwi Chrystusa. Lipiec jest miesiącem tej litanii w Kościele.
W piątek święto św. Tomasza, Apostoła, w sobotę święto rocznicy poświęcenia Bazyliki Metropolitalnej w Krakowie.
2. Z dniem 27 sierpnia br. Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski
zwalnia ks. kanonika Jarosława Glonka z obowiązków spełnianych w naszej parafii i kieruje go
do posługi w parafii pw. św. Marii Magdaleny w Krakowie Witkowicach. W jego miejsce ks.
Arcybiskup kieruje do naszej parafii ks. Tomasza Skotnicznego pracującego do tej pory w
tamtejszej parafii.
3. Dziękujemy rodzicom dzieci, katechecie - ks. Kacprowi, spowiednikom, nauczycielom i wychowawcom dzieci za twórczą i owocną współpracę prowadzącą je do pierwszego
pełnego uczestnictwa we Mszy św. Rodzicom dzieci dziękujemy za dar ołtarza w wysokości
1180 PLN, który przeznaczyliśmy na dofinansowanie wykonania konfesjonału dźwiękoszczelnego i wydatki związane organizacją uroczystości.
Dziękujemy katechetom i dzieciom za oprawę Mszy św. na zakończenie roku szkolnego.
4. Powracamy z liturgią w dni powszednie do kościoła dolnego. Msze św. w pierwszy
czwartek i piątek lipca o 7.00 i 18.30. Nabożeństwo do św. Jana Kantego na zakończenie adoracji IHS w pierwszy czwartek o godzinie 18.00. Okazja do spowiedzi św. w pierwszy piątek
od 6.30 do 7.30 i od 16.00 do 19.00. W pierwszy czwartek adoracja w ciszy do 20.00, w pierwszy piątek aoracja animowana przez Honorową Straż NSPJ do 20.30.
Dzieci z klas III SP, które przyjęły I Komunię św. rozpoczynają praktykę dziewięciu
pierwszych piątków miesiąca. W pierwszą sobotę lipca zaopatrzy chorych ks. Wojciech od
godziny 9.30. Ks. Jarosław odwiedzi ich w pierwszy piątek od 9.00. W najbliższą niedzielę po
Mszy św. o godzinie 7.30. zmiana tajemnic różańcowych w kościele dolnym.
5. W tygodniu od jutra Msze św. o 7.00 i o 18.30, a okazja do spowiedzi pół godziny
przed każdą Mszą św. Kancelaria od jutra w okresie wakacyjnym będzie czynna w poniedziałek od godziny 19.30 do 20.30, w czwartek od godziny 17.00 do 18.00, w sobotę w wakacje
kancelaria parafialna nieczynna. Poradnia życia rodzinnego funkcjonuje w wakacje w godzinach od 16.45 do 17.45 w środy. Doradczyni przyjmuje dwie pary. Inni mogą sie zapisać na
kolejny termin. Biblioteka parafialna, Poradnia Pomoc bliźniemu, przyjmowanie i wydawanie
odzieży w sali Zespołu Charytatywnego, Boży Młyn i Jadłodajnia u św. Jana Kantego w okresie wakacyjnym nieczynne. Więcej ważnych informacji dotyczących funkcjonowania parafii w
trybie wakacyjnym w gablotach parafialnych, przy wejściu do kancelarii i na stronie internetowej parafii.
Wszystkim, którzy mogą sobie na to pozwolić, życzymy udanych, pogodnych i bezpiecznych wakacji z czasem na modlitwę i udziałem w niedzielnej Mszy św.
6. W czerwcu uporaliśmy sie z opłatami zewnętrznymi parafii dla kurii, seminarium i
UPJP2 za pierwszy i drugi kwartał 2020 roku w wysokości 14 310 PLN oraz z opłatą za niewykorzystane przed świętami wielkanocnymi baranki na rzecz Caritas Archidiecezji Krakowskiej w wysokości 3100 PLN. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za wspieranie potrzeb
parafii.
W najbliższą niedzielę na apel Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego zbierzemy składkę do puszki przy Wspólnocie dla poszkodowanych w wyniku
zalań i podtopień.Boży Młynarze dziękują za ofiarę 2515 PLN zebraną w ubiegłą niedzielę na
potrzeby Ich działalności.

