INTENCJE MSZALNE od 10 do 16 września 2020
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PONIEDZIAŁEK, 10 sierpnia 2020
7.00 1. + Genowefa Kowalczyk od Stefanii Michnowicz
2. + Stefania Koczur
18.30 ++ Michalina w 19. rocznicę śmierci, Stanisław , Józef, Marianna
WTOREK, 11 sierpnia 2020
7.00 + Genowefa Kowalczyk od Lucyny i Jana Piekarczyków
18.30 ++ Aniela w 31. r. śmierci, zmarli z rodziny
ŚRODA, 12 sierpnia 2020
7.00 dziękczynna za 84 lata życia Elżbiety Matusik, + Tadeusz Matusik w 6. r. śm.
18.30 ++ Jakub w 30. r. śm., Helena, Bartłomiej, Henryk, Ryszard, Małgorzata, Piotr
CZWARTEK, 13 sierpnia 2020, Święto NMP Kalwaryjskiej
7.00 1. + Stefan Korba w 25 r. śmierci
2. + Władysława (ona) Słota
18.30 dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Janiny i
Ryszarda Faber w 60. r. ślubu
PIĄTEK, 14 sierpnia 2020
7.00 1. + Genowefa Kowalczyk od Danuty Godult
2. + Tadeusz Bukowski
18.30 + Marian Nabagło w 8. rocznicę śmierci
SOBOTA, 15 sierpnia 2020, Uroczystość Wniebowzięcia NMP
7.30 + Wiktoria, Szczepan Grzesiak, zmarli z rodzeństwa
9.00 dziękczynna w 60-lecie małżeństwa Heleny i Józefa
10.30 dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Aliny, Sławomira i Przemysława
12.00 + Karolina w 15 r. śmierci, ++ Zygmunt i Elżbieta Mączka (Caba)
18.30 Za Parafian
20.00 ++ Maria Czesław Krawcowie, Stanisław Syrda
20. NIEDZIELA ZWYKŁA, 16 sierpnia 2020
7.30 o potrzebne łaski i opiekę MB dla Agnieszki i Jacka Rogów oraz dzieci
9.00 Za Parafian
10.30 + Eugeniusz
12.00 dziękczynna w 52. rocznicę ślubu prośbą o Błog. Boże dla Marii i Mariana
18.30 Intencje nowennowe: 1. + Helena Tacik od grupy modlitewnej; 2. + Kazimierz
w 8. rocznicę śmierci 3. Ewa Cholewa (rez.)
20.00 + Julian Dobrowolski od rodziny Gałków

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA 19. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Mt 14, 22-33/
Gdy tłum został nasycony, zaraz Jezus przynaglił uczniów, żeby wsiedli do
łodzi i wyprzedzili Go na drugi brzeg, zanim odprawi tłumy. Gdy to uczynił, wyszedł
sam jeden na górę, aby się modlić. Wieczór zapadł, a On sam tam przebywał.
Łódź zaś była już sporo stadiów oddalona od brzegu, miotana falami, bo wiatr
był przeciwny. Lecz o czwartej straży nocnej przyszedł do nich, krocząc po jeziorze.
Uczniowie, zobaczywszy Go kroczącego po jeziorze, zlękli się myśląc, że to zjawa, i ze
strachu
krzyknęli.
Jezus zaraz przemówił do nich: „Odwagi, Ja jestem, nie bójcie się”.
Na to odezwał się Piotr: „Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie”.
A on rzekł: „Przyjdź”. Piotr wyszedł z łodzi i krocząc po wodzie przyszedł do
Jezusa. Lecz na widok silnego wiatru uląkł się i gdy zaczął tonąć, krzyknął: „Panie,
ratuj mnie”.
Jezus
natychmiast
wyciągnął
rękę
i
chwycił
go,
mówiąc:
„Czemu zwątpiłeś, małej wiary?”. Gdy wsiedli do łodzi, wiatr się uciszył.
Ci
zaś,
którzy
byli
w
łodzi,
upadli
przed
Nim,
mówiąc:
„Prawdziwie, jesteś Synem Bożym”.

REFLEKSJA
Kolejna lekcja doskonalenia wiary w Jezusa. Tym razem pluskana. Nie tracę z
oczu Jezusa. Nawet gdyby Ci go przesłaniały wysokie fale, czy gorące płomienie. Żyję
w Jego Imię. Powinienem z Nim wchodzić w każdą okoliczność życia.
Pamiętam wierszyk St. Jachowicza z pierwszych lat katechezy. Ma już blisko
120 lat:
Z Bogiem, z Bogiem każda sprawa!
Tak mawiali starzy;
Kiedy wezwiesz tej pomocy,
Wszystko ci się darzy.
Ale, że chlapie, że przytapia, że tracę oddech, że obala fala uderzeniowa? Nie
szkodzi, wszak oczekuję na rzeczywiste spotkanie z Jezusem. Może to właśnie jest
przedpokój tego spotkania?
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Pobyt w Alpach wiąże
się z codziennym sprawdzaniem
pogody i dostosowywaniem
celów do aktualnej sytuacji.
Przez to zostaliśmy zmuszeni by
zmienić miejsce eksploracji na
Alpy Kotyjskie położone na
wysokości Turynu. W tym
paśmie
górskim
najwyższy
szczyt to Monte Viso 3841
m.n.p.m. (Wypatrzyliśmy tę górę
z masywu Monte Rosa, gdyż
rano na horyzoncie rysowała się
jej
smukła
sylwetka
o
piramidalnym kształcie mocno
górująca
nad
innymi
wierzchołkami).
Początkowo
planowaliśmy atak szczytowy ze
schroniska Quintino Sella położonego na wysokości 2640 m.n.p.m., ale okazało się
że nie ma dla nas miejsca. Dlatego postanowiliśmy noc spędzić w biwaku
Andreotti na wysokości 3225 m.n.p.m., posiada on 6 miejsc do spania. Dojście w
znacznej części prowadziło po zboczach masywu Monte Viso i ubezpieczone było
w łańcuchy. Po 6 godzinach podejścia z parkingu byliśmy na miejscu,
przygotowaliśmy sobie kolację i poszliśmy spać, gdyż pobudkę zaplanowaliśmy
na godzinę 4 rano.
Po lekkim śniadaniu wyruszyliśmy w stronę szczytu. Choć góra
podobna do Matterhornu, to jednak nieco łatwiejsza i trasa podejściowa bardzo
dobrze oznakowana (Na Matterhornie nie było żadnych oznaczeń) Po 2
godzinach żwawej wspinaczki wśród bloków skalnych, piargu i w wyślizganych
kominkach stanęliśmy na szczycie. Tam został ustawiony piękny krzyż i
płaskorzeźby Jezusa i Maryi.
Niesamowite wrażenie zrobiła na nas wybitność tego szczytu, ponieważ
większość wierzchołków sąsiadujących z Monte Viso jest o ponad kilometr
niższych. Warto było tam być przynajmniej z dwóch powodów. Pierwszy to taki,
że ta góra jest symbolem dla ludzi zamieszkujących rejon Piemontu. Natomiast
drugi powód to taki, że większość Włochów uważa ten szczyt posłużył za wzór
logo wytwórni filmowej Paramount Pictures. Po kilku minutach na szczycie
udaliśmy się w drogę powrotną. Tym razem postanowiliśmy zejść bez noclegu na
parking. Różnica wysokości między szczytem, a parkingiem wynosiła 2100 m. Po
7 godzinach wędrówki wsiedliśmy do samochodu, podjechaliśmy na

zaprzyjaźniony kemping wziąć prysznic i udaliśmy się w stronę Polski.
Nawigacja pokazała ponad 1500 km.
tekst i foto, ks. Kacper Nawrot
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 19. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ

1. W najbliższą niedzelę wedle apelu przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, ale przede wszystkim
wedle potrzeby własnego serca przeżyjemy dzień solidarności z mieszkańcami
Bejrutu. Podlimy się za zmarłych i poszkodowanych. Do skarbony przy biuletynie
Wspólnota będziemy mogli złożyć ofiarę potrzebną do zapewnienia leczenia
rannym i odbudowy miasta.
2. W kalendarzu liturgicznym dziś przypada święto św. Teresy Benedykty
od Krzyża (Edyty Stein) Patronki Europy. Jutro święto św. Wawrzyńca, diakona i
męczennika. We wtorek wspomnimy św Klarę, dziewicę, w czwartek święto NMP
Kalwaryjskiej, w piątek św. Maksymiliana Marii Kolbego, prezbitera i
męczennika.
W sobotę uroczystość Wniebowzięcia NMP i setna rocznica Cudu nad
Wisłą, czyli bohaterskiej obrony Warszawy przed armią bolszewicką. Z tej racji
święto Wojska Polskiego. W naszym kościele Msze św. o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,
18.30 i 20.00. W czasie każdej Mszy św. pobłogosławimy zioła i kwiaty.
3. W niedzielę comiesięczna nowenna ku czci MB Miłosierdzia ze Mszą
św. wieczorną w intencjach nowennowych o 18.30 i wcześniejszym
nabożeństwem o godzinie 18.00.
4. We wtorek wejście 39. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę,
w której uczestniczą osoby związane z naszą wspólnotą parafialną. Wspierajmy
owoce pielgrzymowania naszych Sióstr i Braci.
5. Jak już kilkakrotnie informowaliśmy poszukujemy kandydata na
kościelnego. Więcej informacji w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w
godzinach urzędowania.
6. Dla domu powołań niższego seminarium duchownego w Puebla w
Meksyku, który reprezentował ks. Tomasz Szafrański, oblat Maryi Niepokalanej
zebraliśmy w ubiegłą niedzielę 8165,59 PLN, przy pobłogosławieniu pojazdów z
okazji wspomnienia św. Krzysztofa zebraliśmy 1175,5 PLN na zakup środków
transportu dla polskich placówek misyjnych. Dziękujemy wszystkim
ofiarodawcom wspierającym polskich misjonarzy.
7. W ostatnich tygodniach na zakup lodówki i pralki na plebanię oraz
lichtarzy wykonanych w brązie, srebrzonych i złoconych galwanicznie,
dedykowanych na ołtarz w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia wydaliśmy 10200
PLN. Lichtarze prezentujemy dziś wszystkim wiernym w kościele górnym, czyli
ofiarodawcom inwestycji. Ks. prałat rano pobłogosławił lichtarze. W pracowni
stolarskiej i rzeźbiarskiej trwają prace nad konfesjonałem dźwiękoszczelnym
wznowione po przerwie spowodowanej wybuchem pandemii. Dziękujemy
wszystkim ofiarodawcom za wsparcie funkcjonowania parafii.

