
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 5 października do 11 października 2020 

 

Poniedziałek, 5 października – WSPOMNIENIE ŚW. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, 

DZIEWICY 
7.00 1) O bł. Boże dla rodziny Elżbiety i Mariusza;  

2) O łaskę nawrócenia i uzdrowienia dla Adama;  

3) + Edward Brandys – int. od Stanisławy (ona) Gawron 

7.30 + Zofia Starzycka 

18.30 Dziękczynno-błagalna o potrzebne łaski, opiekę MB i wstawiennictwo św. Faustyny dla modlą-

cych się w Róży VI., a dla ++ Zm. o radość wieczną 

Wtorek, 6 października – WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA, PREZBITERA  
7.00 + Bronisława (ona) 

7.30 + Franciszek Starzycki 

18.30  + Mieczysław Susuł – int. od Agaty Opioła 

Środa, 7 października – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY RÓŻAŃ-

COWEJ 

7.00 + Genowefa Kowalczyk – int. od Marii 

7.30 ++ Maria i Franciszek König 

18.30 W intencji Radio Maryja 

Czwartek, 8 października  
7.00 1) + Julian Wilkosz w 15. rocz. śm;  

2) + Edward Brandys – int. od rodziny Bierytów 

7.30 + Adam w 6. rocz. śm. 

18.30 ++ Ludwik, Jadwiga, Zbigniew Kęsek 

Piątek, 9 października – WSPOMNIENIE BŁ. WINCENTEGO KADŁUBKA, BISKUPA 

7.00 1) ++ Zofia, Ludwik, Tadeusz, Danuta, Edward; 

 2) + Edward Brandys – int. od Tadeusza i Agnieszki Gawron z Rodziną; 

 3) + Władysław Pajdzik 

7.30 + Anna Słupska – int. od Róży VII., której była Członkinią 

18.30 ++ Janina i Wojciech 

Sobota, 10 października – WSPOMNIENIE BŁ. MARII ANGELI TRUSZKOWSKIEJ, 

DZIEWICY 
7.00 1) + Anna Słupska – int. od Róży VII., której była Członkinią; 

 2) + Edward Brandys – int. od rodziny Zalasińskich 

7.30 1) + Edward Konieczny;  

2) ++ Andrzej i Helena Waszczak  

18.30 + Edward w 27. rocz. śm. 

XXVII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 11 października – WSPOMNIENIE ŚW. JANA XXIII, 

PAPIEŻA 
7.30 ++ Emilia i Józef Maciszkiewicz 

9.00 ++ Jacek, Tadeusz Batko; + Ludwik Moksa; + Barbara Baran; + Janina Obuch-Woszczatyńska 

10.30 + Danuta Degórska-Czubek – int. od wnuka, Zygmunta z rodziną 

12.00 + Jan Lach w 20. rocz. śm. 

13.15 Za Parafian  

17.00 ++ Antoni Bajorek; + Zofia Półtorak w 2. rocz. śm. 

18.30 ++ Genowefa i Zdzisław Frankiewicz 

20.00 + Danuta Gadkowska – int. od Rodziny 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XXVII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mt 21,33-43/  

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył 

winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu od-

dał ją w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 

Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali 

plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, 

trzeciego zaś ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym ra-

zem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie 

myśląc: Uszanują mojego syna. 

Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; 

chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili 

z winnicy i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi 

rolnikami?». Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę 

innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 

Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, 

który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w 

naszych oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a 

dane narodowi, który wyda jego owoce».  

REFLEKSJA 

Pan Bóg powierza ludziom odpowiedzialność za wiele spraw. Liczy na ich 

współpracę. Czasem spotyka się z niewdzięcznością i lekceważeniem. Dzierżawcy 

uważają się za właścicieli. Chcą się pozbyć wysłanników prawdziwego Pana. Jak 

ja podchodzę do dóbr, którymi z łaski Bożej mogę teraz dysponować? Jak nimi 

zarządzam dla dobra swojego i innych? 



W ASYŻU WYSTAWIANO CIAŁO  

15-LETNIEGO GENIUSZA 

KOMPUTEROWEGO.  

BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONYM 

 

W Asyżu rozpoczęło się wystawienie ciała 15-letniego geniusza komputerowego 

Carla Acutisa. Prosiło o to wielu jego rówieśników, którzy zapragnęli bezpośredniego 

kontaktu z moim synem – mówi matka przyszłego błogosławionego. W rozmowie z Ra-

diem Watykańskim wskazuje, że to spotkanie dla wielu stanie się punktem wyjścia ku 

Bogu i pogłębionej wierze. 

Wystawienie ciała, które zachowało się w nienaruszonym stanie trwać będzie 

przez siedemnaście dni w Sanktuarium Ogołocenia w Asyżu, gdzie pochowany jest Carlo, 

który zostanie wyniesiony na ołtarze 10 października (uroczystość będzie transmitowana 

w internecie) w obecności swej rodziny i przyjaciół. Dla mnie zobaczenie ciała mego syna 

było ogromnym przeżyciem. Myślę, że podobnie będzie dla jego rówieśników. Jego przy-
kład życia jest punktem wyjścia dla każdego kto pragnie postawić Ewangelię w centrum 

swego życia – podkreśla Antonia Salzano. 

 Carlo zostanie ogłoszony błogosławionym, jednak świętość, to coś co dotyczy 
każdego z nas. Mój syn jest przykładem dla wszystkich, bo świętość nie jest zarezerwowa-

na dla nielicznych. Bóg stworzył każdego z nas w sposób wyjątkowy, niepowtarzalny. Mó-

wiąc o tym Carlo przywoływał nasze niepowtarzalne linie papilarne i wskazywał na ko-
nieczność zachowania tej wyjątkowości, by nie stać marną fotokopią innych – mówi papie-

skiej rozgłośni matka przyszłego błogosławionego. – Jego beatyfikacja zawiera w sobie 
przesłanie eucharystyczne, które mówi, że Bóg jest obecny wśród nas. Stąd też trzeba nie-

ustannie żyć tą Obecnością. Święty Franciszek, którego mój syn kochał i sam Carlo są 

dowodem owocności życia tych, którzy stawiają Boga w centrum swego życia. 

Matka przyszłego błogosławionego wskazuje, że Carlo pociąga młodych ludzi, 

ponieważ jest ich rówieśnikiem, żyjącym w ich czasach i tak samo, jak oni zafascynowa-

nym internetem. Swym życiem dialoguje ze współczesnością, to czyni go niezwykle aktual-
nym i bliskim – podkreśla Antonia Salzano. Przywołuje ulubione powiedzenia syna, że 

szczęście to zapatrzenie się w Boga, a smutek i zgorzknienie to zapatrzenie się w samego 
siebie. Przypomina, że rówieśnicy nazywają Carla „influencerem Boga”. 

Matka Carla Acutisa przypomina, że papież Franciszek cytuje jej syna w adhorta-

cji Christus vivit, przywołując częste powiedzenie Carla: Wszyscy rodzą się jako orygina-
ły, ale wielu umiera jako fotokopie. Ma także nadzieję, że w czasie swej sobotniej piel-

grzymki do Asyżu, związanej z podpisaniem u grobu św. Franciszka najnowszej encykliki 

Fratelli tutti, Ojciec Święty zatrzyma się także na chwilę modlitwy przy relikwiach influ-

encera Boga i, jak przewidują włoskie media, przyszłego patrona internetu. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

1. Dziś wspominamy św. Franciszka z Asyżu i oczekujemy na prezentację tekstu 

trzeciej encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti, podpisanej przez Niego wczoraj na 

Grobie Świętego Patrona. 

Jutro wspomnimy św. Faustynę Kowalską, w środę Najświętszą Maryję Pannę 

Różańcową, w piątek bł. Wincentego Kadłubka, biskupa.  

W najbliższą niedzielę 20. Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus pozwalający 

nam budować żywy pomnik św. Jana Pawła II, czyli wspierać edukację zdolnej, mniej 

zamożnej młodzieży w Polsce. Stypendyści Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia podczas 

Mszy św. od 12.00 do 20.00 wygłoszą świadectwo, zachęcą do złożenia ofiar, którą w 

stanie pandemii złożymy do skarbony przy Wspólnocie. W parafii św. Antoniego odpust 

ku czci MB Różańcowej z sumą o godzinie 12.00 

2. W najbliższy piątek o 19.15 w sali spotkań na plebanii kwartalne zebranie Rady 

Parafialnej. Jutro o godzinie 19.15 w kościele dolnym spotkanie rodziców dzieci klas III 

SP przygotowujących się do przyjęcia I Komunii św. jeśli Bóg pozwoli w maju 2021 roku.  

Rozpoczynamy zgodnie z planem spotkania parafialne dla uczniów klas VIII 

przygotowujących się do przyjęcia sakramentu bierzmowania: w poniedziałek o 17.30 i w 

czwartek o 19.15.  

W najbliższy czwartek pierwszy po wakacjach dyżur Zespołu Charytatywnego 

poświęcony na przyjmowanie i wydawanie odzieży od 17.30 do 19.30. Ubiegający się o 

wydanie odzieży zgłaszają się o 17.00 do kancelarii parafialnej po pozwolenie.   

 3. W najbliższą niedzielę podczas różańca rozpoczniemy nowennę przed uroczy-

stością głównego Patrona naszej parafii, św. Jana Kantego. Do wspólnej modlitwy zapra-

szamy członków Rady Parafialnej.  

4. Dziękujemy zelatorowi Róży Męskiej, p. Stanisławowi Gilowi za projekt deko-

racji różańcowej w kościele górnym. W naszym kościele różaniec w październiku w nie-

dziele o 18.00, w dni powszednie o 17.45.  

 5. Przy skarbonie lub na stronie internetowej można pobrać karteczki wypomin-

kowe. Wypełniamy formularze zaznaczając, czy wypominki mają być odczytane jako 

jednorazowe, czy roczne i - w wypadku rocznych - przed którą Mszą św. w niedzielę. 

Wypełnione formularze wypominków przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii parafial-

nej w godzinach urzędowania. Nie składamy ich do skarbony. Prosimy o uwzględnienie w 

wypominkach rocznych imion najbliższych zmarłych. Dalszych przodków  wymieniamy 

zbiorczo z nazwiska.  

 6. Na wyraźne żądanie wiernych dołożyliśmy dwa punkty do dezynfekcji w strefie 

spowiadania w kościele górnym i jeden w kościele dolnym. Dziękujemy wszystkim, któ-

rzy rozsądnie, osobiście wypełniają wymogi reżimu sanitarnego, łącznie z decyzją o samo-

izolacji w wypadku stwierdzenia objawów infekcji. Sprzyjamy odważnie uczestniczącym 

w liturgii, uczącym się korzystać w pełni z praktyk religijnych w stanie zagrożenia epide-

micznego.  

 7. W Bożym Młynie są jeszcze wolne miejsca na bezpłatne warsztaty fotograficz-

ne w środy od 11.00 do 13.00. Dziś po Mszy św. o 10.30 Młynarze zapraszają dzieci na 

Szkółkę Niedzielną poświęconą naszym Aniołom Stróżom. 

 8. W ostatnich tygodniach zawarli w naszym kościele sakramentalny związek 

małżeński: Jadwiga i Krystian Wopp, Joanna Mastalska - Popławska i Daniel Popławski, 

oraz Magdalena Tyblewska-Kolczyńska i Waldemar Kolczyński. Gratulujemy Nowożeń-

com. Ostatnio pożegnaliśmy też śp. Stanisławę Mendoń. Wieczny odpoczynek racz Jej dać 

Panie... 

  


