
WSPÓLNOTA 

 

INTENCJE  MSZALNE  od 24 do 30 sierpnia 2020 

Poniedziałek, 24 sierpnia 2020, Święto św. Bartłomieja, 

Apostoła 

  7.00  + Genowefa Kowalczyk od rodziny Kozik 
18.30 Dziękczynna z prośbą o Bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Stanisłąwy i 
Stanisława w 55. rocznice ślubu 

 

Wtorek, 25 sierpnia 2020 

   7.00 + Jerzy Jamiński w 5. rocznicę śmierci 
18.30 + Stanisław w 28. rocznicę śmierci, Jan i Katarzyna 

 

Środa, 26 sierpnia 2020, Uroczystość NMP Częstochowskiej 

   7.00 + Stanisława Najder 
18.30 o potrzebne łaski i opiekę MB dla Anny i Jana oraz całej rodziny  

 

Czwartek, 27 sierpnia 2020 

  7.00 + Genowefa Kowalczyk od siostrzeńca Kazimierza 
18.30 + Genowefa Kowalczyk od Marii Wolskiej 
 

Piątek, 28 sierpnia 2020 

  7.00 + Genowefa Kowalczyk od Józefy Marczewskiej 
18.30 ++ Stefania i Karol 
 

Sobota, 29 sierpnia 2020 

   7.00 + Maria Misiak w 27. rocznicę śmierci 
18.30 ++ Roman Zbieg w 10. rocznicę śmierci, Stanisław, Marianna, Marek 
Zbieg, Bolesław, Zofia Rusek  

 

22. Niedziela Zwykła, 30 sierpnia 2020 

   7.30 + Roman Gawron 
   9.00 dziękczynna w 50. rocznicę ślubu Krystyny i Jerzego z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo  
10.30 o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Jacka, Moniki, Magdaleny, 
Aleksandry i Hanny 
12.00 dziękczynna z prośbą o Błog. Boże dla Ani w 10 . rocznicę urodzin 
18.30 ++ Anna, Jan, Stefan i Zofia          
20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 EWANGELIA  NA  20. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mt 16,13-20/ 

 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych 
uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: 
«Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za 
jednego z proroków» Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» 
Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to 
Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie 
objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie.  
 Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale 
zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze 
królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w 
niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie».  
 Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest 
Mesjaszem. 
 

 REFLEKSJA  

  

 Nie ulegajmy pokusie pójścia na skróty. Tu nie chodzi o definicję 
katechizmową kim jest Jezus.   
 Nie szukajmy gotowców, obiegowych, powierzchownych opinii. Tu 
nie chodzi o odpowiedź na pytanie dlaczego Jezus nie jest taki, jaki chcemy, 
żeby był.  
 Tu chodzi o odpowiedź na temat Jezusa wynikającą z naszego 
osobistego życia. Pomocą w zrozumieniu nurtu prowadzącego nas ku 
właściwej odpowiedzi może być korekta Jezusowego pytania wedle Jego 
reakcji na odpowiedź udzieloną przez Piotra: Kim ja jestem dla Niego?  
  



PO POWROCIE Z WAKACJI 

   Jadwinia Courteplaque, sąsiadka Mikołajka przeszła przez sąsiedzką 
dziurę w płocie, zaproszona u schyłku wakacji przez Mikołajka na jego 
podwórko. Była to niczyja dziura w płocie (ani ojciec Mikołajka, ani ojciec Jadwini 
nie chcieli jej naprawić, bo każdy uważał, że dziura jest w ogrodzeniu tego 
drugiego).  Dzieci zajęły się wspominaniem wakacji.  
 Mikołajek brylował. Opowiadał, że był na obozie wakacyjnym 
drużynowym, że złowił większą rybę niż jego rozpostarte ramiona. Że dopłynął 
do boi oznaczającej granicę morskiego kąpieliska i z powrotem. Że wyłowił 
dwóch niedoszłych topielców. Potem zmienił wersję na trzech, stwierdziwszy, że 
pierwszej wersji Jadwinia jakby nie dowierza. Że nie bał się żadnego dzikiego 
zwierzęcia w lesie... 
 Jadwinia rzeczywiście nie dowierzała Mikołajkowi. Im więcej opowiadał, 
tym mniej mu wierzyła rozbawiona i lekko zniecierpliwiona... 
 Kiedy dopuścił ją do głosu, opowiedziała Mikołajkowi swoje wakacyjne 
wspomnienia. Że też była nad morzem. Z rodzicami. Że zaprzyjaźniła się tam z 
chłopcem, który miał na imię Jasio i fantastycznie fikał koziołki. Na tyle starczyło 
jej czasu, bo potem zawołała ją mama na obiad i wróciła na swoje podwórko przez 
niczyją dziurę w płocie.  
 Mikołajek też wrócił do siebie, do swego pokoju i z całej siły kopnął w 
drzwi od szafy zły na Jadwinię. Co ona mu tu będzie opowiadać jakieś bujdy o 
swoich wakacjach? Nie chce jej słuchać nawet jak skończy obiad. Ten jej Jasio i 
jego fikołki są głupi i brzydcy...  
 Jeśli pozwolicie, też na chwilkę wejdziemy na podwórko Waszej 
wyobraźni przez niczyją dziurę. Przed ponad miesiącem wróciliśmy ze spływu 
Piławą. Rzeka wiedzie w górnym odcinku przez obszar Puszczy Drawskiej z 
krajobrazem polodowcowym wykształconym w czasie ostatniego, bałtyckiego 
zlodowacenia. Wzniesienia moreny czołowej porastają lasy bukowo-sosnowe. 
Między wzniesieniami usadowiły się rynny jezior. Wzdłuż środkowego odcinka 
rzeki znaleźć można umocnienia militarne wybudowane przez Niemców i 
nazwane Wałem Pomorskim, sforsowane zresztą bohatersko przez polskie wojsko 
podczas II wojny światowej. W dolnym odcinku rzeki, przed ujściem Piławy do 
Gwdy w Dobrzycy kajakarz natrafia na niespodzianki urozmaicające spływ: głazy 
i niegroźne bystrza. 80 kilometrów bezpiecznej, przyjaznej dla rodzin z dziećmi, 
naturalnie, nie przymusowo odosobnionej, kajakarskiej przygody. Za pięćset 
złotych od osoby przez dziewięć dni.  
 My? Ludzie stąd. Sześcioro fantastycznych dzieci w wieku od 6 do 11 lat: 
Henio, Helenka, Maciek, Gosia, Ania i Zuzia. Niespożyta energia przy 
poszukiwaniu obiektów geocachingu, podczas liturgii Mszy św. sprawowanej 
codziennie, przy wymyślaniu nowej zabawy w rzece, w jeziorze i na lądzie, gdy 
rodzice byli zmuszeni założyć obóz, czy przygotować posiłek. Dziesięcioro 
starszych, ciemniejsza strona mocy.  

 Oho, wołają nas na obiad. Chcecie więcej? Zapraszamy! jan-kanty.pl    

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 21. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. Dziś pielgrzymujemy duchowo do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 
Łagiewnikach, gdzie trwa 7. Ogólnopolska Pielgrzymka Czcicieli Bożego 
Miłosierdzia pod hasłem: Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka.  
 Jeśli mamy odwagę i zachowamy ostrożność można wybrać się 
rzeczywiście do sanktuarium, posłuchać mszalnej homilii ks. Węgrzyniaka, 
zapoznać się z dziełami Miłosierdzia, obejrzeć familijny film religijny, uderzyć w 
pobłogosławiony dzwon nadziei. Wchłonąć tchnienie Miłosierdzia podczas 
osobistej modlitwy.  
 2. Jutro święto św. Bartłomieja, apostoła; w środę uroczystość NMP 
Częstochowskiej, podczas Mszy św. o 7.00 i o 18.30 odnowimy akt zawierzenia 
Narodu Polskiego Matce Bożej; w czwartek wspomnienie św Moniki, matki; w 
piątek św. Augustyna, syna, biskupa i doktora Kościoła; w sobotę wspomnimy 
męczeństwo św. Jana Chrzciciela. Najbliższa niedziela to dzień dziękczynienia za 
świat stworzony z postanowienia papieża Franciszka.  
 3. Wobec narastającego zagrożenia epidemicznego w naszym mieście 
przywrócimy modlitwę słowami suplikacji po każdej Mszy św. odprawianej w 
naszym kościele i Mszę św. odprawianą według formularza o wygaszenie 
pandemii odprawianą w czwartki. Zachęcamy każdego wiernego do przeżywania 
kolejnych dni i tygodni pandemii w duchu wiary i pokuty, do zyskiwania 
odpustu zupełnego po ofiarowaniu codziennie jakiejkolwiek modlitwy.  
 4. W najbliższą sobotę, 29 sierpnia 48. pielgrzymka dziękczynna za dar 
wakacyjnych rekolekcji Liturgicznej Służby Ołtarza i Ruchu Światło-Życie do 
Kalwarii Zebrzydowskiej. W programi pielgrzymki m.in. Msza św. o godzinie 
10.00 z pobłogosławieniem animatorów i rejonowych par małżeńskich.  
 5. Okazja do spowiedzi św. przed rozpoczęciem roku szkolnego i 
katechetycznego dla społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. św. Jana 
Kantego w naszej parafii w bieżącym tygodniu codziennie od godziny 18.00 do 
18.30. 
 6. Spotkanie rodziców dzieci pierwszokomunijnych, których uroczystość 
zaplanowaliśmy na niedzielę, 13 września w najbliższy piątek, 28 sierpnia po 
Mszy św. wieczornej i koronce, czyli ok. godziny 19.15.  
 7. W dni powszednie bieżącego tygodnia rano mamy jeszcze kilka 
wolnych intencji mszalnych. Zainteresowanych skorzystaniem z odprawienia 
Mszy św. zapraszamy do zakrystii.  
 8. Zgodnie z planem przywrócimy odprawianie Mszy św. o godzinie 13.15 
i 17.00 za dwa tygodnie, w pierwszą niedzielę września (6 dnia tego miesiąca). 
9. W minioną niedzielę solidaryzując się z mieszkańcami Bejrutu zebraliśmy do 
skarbony 9806,51 PLN i 10 EUR. Dziękujemy Ofiarodawcom.   
 10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zdzisława Nareckiego i śp. 
Kazimierza Sokołowskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


