
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 11 października do 18 października 2020 

 

28. Niedziela Zwykła, 11 października 

7.30 ks. Grzegorz Kotala: ++ Emilia i Józef Maciszkiewicz 

9.00 ks. Wojciech Wylegała: ++ Jacek, Tadeusz Batko; + Ludwik Moksa; + Barbara Baran; + Janina 

Obuch-Woszczatyńska 

10.30 ks. Wojciech Wylegała: + Danuta Degórska-Czubek – int. od wnuka, Zygmunta z rodziną 

12.00 ks. Wojciech Wylegała: + Jan Lach w 20. rocz. śm. /transmitowana/ 

13.15 ks. Jacek Piszczek: Za Parafian 

17.00 ks. Jacek Piszczek: ++ Antoni Bajorek; + Zofia Półtorak w 2. rocz. śm. 

18.30 ks. Jacek Kuziel CM: ++ Genowefa i Zdzisław Frankiewicz 

20.00 ks. Zdzisław Góra CM: + Danuta Gadkowska – int. od Rodziny    

Poniedziałek, 12 października  

7.00, przy ołtarzu - ks. Andrzej Grodecki: o łaskę nawrócenia dla Piotra i Tymona  

w izolacji ks. Wojciech Matyga: + Edward Brandys od Patryka Marcinka 

w izolacji ks. Kacper Nawrot: + Zdzisław 

w Izolacji ks. prałat Jan Franczak: + Anna Słupska w intencji od róży VI 

18.30, przy ołtarzu, ks. prof. Roman Mazur: + Julian Dobrowolski od brata Leszka z rodziną 

Wtorek, 13 października 

7.00 przy ołtarzu - ks. gość: + Anna Słupska od znajomych 

w izolacji, ks. Zbigniew Zięba: + Monika Gołąb od wychowanków z rodzicami 

18.30 przy ołtarzu- ks. prof. Roman Mazur: + Mieczysław Susuł od dyrekcji MOPS w Krakowie 

Środa, 14 października 

7.00 przy ołtarzu - ks. gość: o zdrowie i Błogosławieństwo Boże dla Barbary 

w izolacji ks. prałat Jan Franczak: + Anna Słupska od róży VIII 

18.30 przy ołtarzu - ks. gość: + Krystyna Kolanowska 

Czwartek, 15 października 

7.00 przy ołtarzu - ks. gość: + Jadwiga 

w izolacji - ks. Wojciech Matyga: +Edward Brandys od Danuty i Emila 

w izolacji - ks. prałat Jan Franczak: dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty w 

dniu Imienin, + Wanda Kotarba w 31. rocznicę śmierci od córki Małgorzaty 

18.30, przy ołtarzu - ks. gość: o Błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi Ziar-

kowskiej w dniu Imienin oraz dla syna Krzysztofa        

Piątek, 16 października 

7.00: 1. o Błogosławieństwo Boże na nowej drodze życia dla Krzysztofa; 2. + Edward Brandys od Grze-

gorza Gawrona z rodziną ; 3. ++ rodzice Maksymilian i Maria, Tomasz i Maria 

7.30: + Anna Słupska od znajomych 

18.30: Intencje nowennowe do MBM: 1. + Leszek w 39. rocznicę śmierci; 2. + Hermina Biedroń od 

sąsiadów Basi, Kazika i Małgorzaty 

Sobota, 17 października  

7.00: 1. + Edward Dukała w 1. r. śmierci; 2. + Edward Brandys od Agaty i Andrzeja z rodziną  

7.30: 1. ++ Elżbieta i Tadeusz Ryncarz; 2. + Józefa (ona) w 21. rocznicę śmierci  

18.30: + Zygfryd Motyka w 9. rocznicę śmierci 

29. Niedziela Zwykła,  18 października  

7.30: dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże i zdrowie w 30. r. ślubu dla Sławomira i Elżbiety 

9.00: + Teresa Kralka 

10.30: + Marian Wojciechowski  

12.00: 1. dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże w 10. rocznicę ślubu dla Teresy i Jacka; 2. o 

Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla ks. Łukasza Wielochy w dniu Imienin 

13.15: Za Parafian 

17.00: + Agnieszka Trutwin w 5. r. śmierci 

18.30: Magdalena Wyżga w 11. rocznicę śmierci 

20.00: + Jan Nakoneczny w 1. r. śmierci   
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XXVIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mt 22, 1-14/  

Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Króle-

stwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu syno-

wi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli 

przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto 

przygotowałem moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. 

Przyjdźcie na ucztę!”. Lecz oni zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, dru-

gi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy, pozabijali. Na 

to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a 

miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest go-

towa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście 

na ucztę wszystkich, których spotkacie”. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili 

wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala weselna zapełniła się bie-

siadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam czło-

wieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wsze-

dłeś, nie mając stroju weselnego?”. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: 

„Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz, w ciemności! Tam będzie 

płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych».  

 

REFLEKSJA 

Pan Bóg zaprasza ludzi na swoją ucztę. Oni różnie reagują na zaproszenie i 

różnie zachowują się wobec Jego wysłańców. Pan ukarze winnych i zaprosi jesz-

cze innych ludzi, ale każdy powinien być odpowiednio przygotowany. Wykorzy-

stujmy więc czas, jaki nam daje Bóg. 



O DUSZPASTERSTWIE W CZASIE KWARANTAMMY 

 

Po stwierdzeniu u jednego z księży naszej parafii obecności wirusa Sars Cov-2  

na zespół duszpasterski parafii św. Jana Kantego została nałożona profilaktyczna kwa-

rantanna, która potrwa do czwartku, 15 października br. włącznie. 

Jesteśmy zobowiązani poinformować, iż wszyscy, którzy uczestniczyli w li-

turgii, przyjmowali komunię św., spowiadali się w naszym kościele od 30 września do 

8 października br. powinni uważniej obserwować stan zdrowia, a w wypadku stwier-

dzenia niepokojących objawów (katar, podwyższona temperatura, kaszel, utrata po-

wonienia i smaku lub ból w klatce piersiowej, czy tym bardziej duszności) powinni 

niezwłocznie zgłosić się do lekarza prowadzącego. 

Po nałożeniu kwarantanny na duszpasterzy miejscowych (8 października) ko-

ściół został zdezynfekowany (9 października) i przygotowany do udziału w liturgii 

wszystkich chętnych. Wszyscy duszpasterze cieszą się dobrym zdrowiem. Dziękujemy 

za wszelkie przejawy wsparcia modlitewnego, życzliwości i zainteresowania naszym 

zdrowiem. 

W najbliższą niedzielę (11 października br.) zapraszamy na Msze św. w ko-

ściele św. Jana Kantego jak zwykle. Harmonogram odprawiania Mszy św. niedziel-

nych i w dni powszednie prezentujemy w zakładce intencji mszalnych na stronie in-

ternetowej parafii. Transmitujemy w tym tygodniu Mszę św. w sobotę, 10 październi-

ka o godzinie 15.00 z obrzędem zawarcia Sakramentu Małżeństwa i tradycyjnie Mszę 

św. niedzielną o godzinie 12.00.  

W dni powszednie Msze św.  będą odprawiane o 7.00  i o 18.30. Trzeba pa-

miętać, że Msze św. o 7.00 będzie odprawiał jeden ksiądz gość. Pozostałe Msze św. 

odprawią księża miejscowi w izolacji, co również wyszczególniamy w powyższej 

liście intencji. Prosimy o zrozumienie konieczności odprawiania części Mszy św. bez 

możliwości udziału w nich. Nie jesteśmy w stanie zaprosić w jednym czasie do od-

prawiania Mszy św. wystarczającej ilości księży z zewnątrz. 

Modlitwę różańcową o godzinie 18.00 (od piątku, 9 października do czwartku 

15 października, bez wystawienia Najświętszego Sakramentu) poprowadzą wyznacze-

ni wierni. Nie będzie w okresie kwarantanny zespołu duszpasterskiego okazji do spo-

wiedzi św. w parafii. Trzeba szukać takiej możliwości poza parafią.  

W okresie kwarantanny zespołu duszpasterskiego nie urzęduje również kance-

laria parafialna, nie zaopatrujemy regularnie chorych w ich domach, ani nie odbywają 

się spotkania modlitewne i formacyjne w parafii. W zwykłym czasie urzędowania 

kancelarii mamy możliwość kontaktu telefonicznego z księdzem dyżurującym. 

Pogrzeby parafialne odprawimy również przy pomocy księży spoza parafii. 

Więcej szczegółów, gdyby się pojawiały, będziemy sukcesywnie publikować na stro-

nie internetowej. 

Dla wszystkich Parafian i Sympatyków naszej Parafii modlimy się o zdrowie i 

bezpieczeństwo. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

1. Dziś w kościele w Polsce 20. Dzień Papieski pod hasłem Totus Tuus. W naszym 

kościele wspieramy ofiarą do skarbony przy Wspólnocie potrzeby Fundacji Dzieło Nowego 

Tysiąclecia pomagającej zdolnej, mniej zamożnej młodzieży w kontynuacji nauki. Stypendyści 

fundacji podczas Mszy św. od 12.00 do 20.00 składają świadectwo i zbierają ofiarę do przygo-

towanych przez fundację puszek.   

 W parafii św. Antoniego odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej z sumą o godzinie 

12.00.  

 

 2. W naszej parafii w stanie kwarantanny profilaktycznej duszpasterzy korzystamy z 

pomocy duszpasterskiej księży gości do 15. października włącznie. Wszystkie informacje o 

duszpasterstwie w stanie kwarantanny w biuletynie Wspólnota i na stronie internetowej parafii.   

 

 3. W poniedziałek wspomnimy bł. Jana Beyzyma, prezbitera, we wtorek wspomnienie 

bł. Honorata Koźmińskiego, prezbitera, w czwartek wspomnimy św. Teresę od Jezusa, dziewi-

cę i doktora Kościoła, w piątek wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej, 42. rocznica wyboru Kar-

dynała Karola Wojtyły na papieża, u nas w parafii comiesięczna nowenna do Matki Bożej 

Miłosierdzia ze Mszą św. o godzinie 18.30 w intencjach nowennowych i nabożeństwem. W 

sobotę wspomnimy św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika. 

 

 4. W środę Dzień Edukacji Narodowej. Ze zrozumiałych względów nie odbędzie się 

doroczne spotkanie grona pedagogicznego naszych szkół na plebani, ale tym serdeczniej po-

zdrawiamy wszystkich nauczycieli i katechetów i życzymy Im zdrowia oraz możliwości bez-

piecznej, pasjonującej pracy wśród dzieci i młodych.  

 

 5. W dniach kwarantanny, czyli do czwartku włącznie nie jesteśmy w stanie zagwa-

rantować okazji do spowiedzi. Nabożeństwo różańcowe bez wystawienia Najświętszego Sa-

kramentu i nowenna przed Uroczystością św. Jana Kantego codziennie o 18.00. Prowadzą 

wyznaczeni świeccy. Od piątku normalny porządek odprawiania nabożeństwa, czyli o 17.45 z 

wystawieniem IHS i komunią św. dla niemogących uczestniczyć we Mszy św. wieczornej.             

 

 6. Przy skarbonie lub na stronie internetowej można pobrać karteczki wypominkowe. 

Wypełniamy formularze zaznaczając, czy wypominki mają być odczytane jako jednorazowe, 

czy roczne i - w wypadku rocznych - przed którą Mszą św. w niedzielę. Wypełnione formula-

rze wypominków przyjmujemy po zakończeniu kwarantanny w zakrystii lub w kancelarii para-

fialnej w godzinach urzędowania.  

      Dziś nie czytamy niedzielnych wypominków, ale proboszcz w izolacji je odczyta i 

odprawi Mszę św. w intencji wypominanych.  

 

7. W najbliższą niedzielę członkowie wspólnoty Chemin Neuf (czyt. Szmę nef) zachę-

cą małżonków do udziału w kilkumiesięcznej formacji. 

Wolontariuszki Zespołu Chrytatywnego informują, że kolejny dyżur będzie miał miej-

sce w czwartek 22 października. Przepraszamy za zmianę spowodowaną uszczupleniem obsa-

dy wolontariuszek.     

 

8. Wczoraj w naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński Natalia i 

Drew (czyt. Dru) KELLY. Niech Chrystus, Oblubieniec Kościoła błogosławi Młodej Parze.  

W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Władysława Wilka i śp. Herminę Biedroń. Wieczny 

odpoczynek racz Im dać Panie... 
 


