
INTENCJE MSZALNE od 06 do 12 września 2021 
PONIEDZIAŁEK (06 IX 2021)  

700 

1) + Ewa Stachurka w 20 r. śm. 
2) + Zdzisława Kaziród – int. od córki Grażyny z rodziną 
3) + Danuta Żychowicz – int. od Lidii Ogieli  

730 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 
1830 + Roman w 15 r. śm.  
WTOREK (07 IX 2021)  
700 + Maria Wałczyk – int. od Franciszka Wałczyka 
730 + Wojciech Pytlak – int. od przyjaciół z przystani wioślarskiej  
1830 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 
ŚRODA (08 IX 2021) – Święto Narodzenia NMP 
700 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 
730 + Wojciech Pytlak – int. od przyjaciół z przystani wioślarskiej 
1830 + Stanisław Malota w 3 r. śm.  
CZWARTEK (09 IX 2021) - Wspomnienie bł. Anieli Salawy 

700 
1) Aleksander Potocki – int. od Krzysztofa Potockiego z rodziną 
2) + Zdzisława Kaziród – int. od córki Barbary z rodziną 

730 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 
1830 ++ Jan, Ludwika Zawitowscy i zm. z rodziny 
PIĄTEK (10 IX 2021)  

700 
1) + Aleksander Gawron 
2) O dostąpienie Miłosierdzia Bożego dla córki Weroniki 
3) + Michalina Teichman – int. od Ireny i Jana Machna  

730 + Wojciech Pytlak – int. od kolegów i koleżanek z Technikum Łączności  
1830 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 
SOBOTA (11 IX 2021)  

700 1) + Stefania Gazda – Msza św. greg. 
2) + Longina w 17 r. śm.  

730 
1) + Tadeuszu Fijałkowski – int. od Małgorzaty Kozińskiej z rodziną.  
2) O dostąpienie Miłosierdzia Bożego dla córki Weroniki 

1830 ++ Stanisława, Mieczysław i zm. z rodziny  
XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA  (12 IX 2021)  
730 ++ Julia, Adam oraz o bł. Boże dla Karoliny  
900 ++ Maria, Józef Grzesiak 
1030 + Stefania Gazda – Msza św. greg. 
1200 Za parafian 
1315 + Józef Brzuchacz w 10 r. śm.  

1700 O potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii  Brandys  
oraz za + zm. męża Edwarda 

1830  
2000 + Maria Olech w 8 r. śm.  
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WSPÓLNOTA 

 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

jankanty.pl 
 

 
 
EWANGELIA NA 23. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ / Mk 7, 31-37/ 

 
 Jezus opuścił okolice Tyru i przez Sydon przyszedł nad Jezioro 
Galilejskie, przemierzając posiadłości Dekapolu. 
Przyprowadzili Mu głuchoniemego i prosili Go, żeby położył na niego rękę. 
On wziął go na bok, z dala od tłumu, włożył palce w jego uszy i śliną 
dotknął mu języka; a spojrzawszy w niebo, westchnął i rzekł do niego: 
«Effatha», to znaczy: Otwórz się. Zaraz otworzyły się jego uszy, więzy 
języka się rozwiązały i mógł prawidłowo mówić. 
Jezus przykazał im, żeby nikomu nie mówili. Lecz im bardziej przykazywał, 
tym gorliwiej to rozgłaszali. I przepełnieni zdumieniem mówili: «Dobrze 
wszystko uczynił. Nawet głuchym słuch przywraca i niemym mowę». 
 

REFLEKSJA 
Słowa „otwórz się” skierowane do głuchoniemego odnoszą się nie 

tylko do cielesnego uzdrowienia, one oznaczają też otwarcie się tego 
człowieka na działanie łaski. My też potrzebujemy otwarcia się na 
działanie łaski, słowa Bożego i Bożej miłości, byśmy doświadczyli 
uzdrowienia, by Pan w nas działał i zmieniał nasze życie. Potrzebujemy też 
otwarcia się na drugiego człowieka, aby chcieć go poznać, mieć dla niego 
czas na zwykłą rozmowę, na podzielenie się z nim Dobrą Nowiną czy 
pomoc mu. Człowiek jest istotą społeczną. Potrzebujemy innych, to nasza 
podstawowa potrzeba. Nie zapominajmy, że Jezus przyszedł na ziemię,  
by nawiązać kontakt z człowiekiem. 

 
 
 
 
 



NOWY ROK FORMACYJNY – CO PLANUJEMY W PARAFII? 
 
Grupy Parafialne  

1. Ministranci i lektorzy – spotkania w piątki o godz. 17:00 
2. Oaza – każdy piątek o godz. 18:30 Msza św. a po niej spotkanie 
3. Krąg Biblijny – każdy wtorek o godz. 19:30 w bibliotece parafialnej 
4. Odnowa w Duchu św. Manus Domini – każdy czwartek o godz. 19:15 

5. Dwa Kręgi Domowego Kościoła 
6. Róże Różańcowe 
7. Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa 
8. PanaMa Chór – spotkania we wtorki  o godz. 19:15 
9. Schola Boże Nutki – spotkania po uzgodnieniu z p. Karoliną Tabor 

 
Msze św.  
W tygodniu - 7:00, 7:30 i 18:30 
W niedziele – 7:30, 9:00, 10:30, 12:00, 13:15, 17:00, 18:30, 20:00 
Spowiedź 
W tygodniu podczas porannych Mszy św. i wieczorem od godz. 18:00 
W niedziele podczas każdej Mszy św. 
Całodzienna Adoracja IHS – każdy Czwartek od 8:00 do 18:00 
Kancelaria  
Poniedziałek – 19:30 do 20:30, Czwartek - 17:00 do 18:00,  
Sobota – 8:30 do 9:30 
Poradnia Pomoc Bliźniemu 
W czasie pandemii funkcjonuje po wcześniejszej rozmowie telefonicznej 
ze wskazanym wolontariuszem  
Zespół Charytatywny Caritas 
Dyżury w każdy czwartek od 17:30 do 19:30 
Kuchnia św. Jana Kantego 
Wydawanie posiłków dla biednych i potrzebujących od poniedziałku  
do piątku w godz. od 13:30 do 14:00 
 

Wspólnota – w związku z licznymi prośbami zwłaszcza osób starszych 
zostanie powiększona czcionka, żeby można było bez problemu 
przeczytać zamieszczony tekst.  Artykuły będą miały określoną tematykę 
w każdym tygodniu miesiąca, m. in. Rozważania na temat teologii 
katolickiej, fragmenty nauczania Kościoła, życiorysy mało znanych 
świętych, ciekawe zagadnienia biblijne itp.  
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 23. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
1. Dziś modlimy się z rodzinami i za rodziny pielgrzymujące do 

Sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej podczas 29. Pielgrzymki Rodzin.  
 W środę Święto Narodzenia NMP, w czwartek wspomnienie 

bł. Anieli Salawy (w 30. rocznicę jej beatyfikacji. W najbliższą niedzielę  
w Warszawie długo oczekiwana beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego i matki Elżbiety Czackiej. Wtedy też 
rozpoczniemy 10. Tydzień Wychowania. W parafiach dekanatu  
w najbliższą niedzielę odpusty: u księży Misjonarzy  na Kijowskiej ku czci 
bł. Anieli Salawy z sumą o godzinie 12.00 i u św. Szczepana ku czci Matki 
Bożej Pocieszenia z sumą o godzinie 12.30.  

 2. W czwartek o godzinie 19.30 w kościele dolnym 
ogólnodostępna Msza św. połączona ze spotkaniem formacyjnym dla 
Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini. Zapraszamy do 
wspólnej modlitwy. 

 3. Zgodnie z zapowiedzią otwieramy dziś księgę intencji na 
rok 2022 z możliwością rezerwacji Mszy św. gregoriańskich na rok 2023. 
Osoby, które zarezerwowały gregorianki w roku 2022, mogą odebrać 
harmonogram zarezerwowanych Mszy św. w zakrystii lub w kancelarii,  
w godzinach urzędowania. Przypominamy, że Mszę św. gregoriańską 
zwyczajowo ofiarujemy w intencji jednej, zmarłej osoby. 

 W księdze intencji na bieżący rok pozostaje jeszcze 
kilkanaście wolnych terminów Mszy św. w środy o 7.00. Rezerwacji 
terminów bądź zamawiania Mszy św. dokonujemy w zakrystii po każdej 
Mszy św. i w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. W tygodniu 
odprawiania Mszy św. można sprawdzić jej brzmienie w gablocie 
parafialnej, we Wspólnocie i na stronie internetowej parafii. Rezerwacji 
należy dopełnić najpóźniej na tydzień przed terminem odprawienia.  
W przeciwnym wypadku anulujemy rezerwację i odprawimy Mszę św.  
w innej intencji.  

 Dziękujemy wszystkim wiernym za to, że gromadząc się na 
Eucharystii, dbają o owoce duchowe sprawowania jej dla bliźnich, żywych 
i zmarłych.  

 4. Brzmi ostatni dzwonek zachęcający nas do wzięcia udziału 
w Narodowym Spisie Powszechnym trwającym do końca września br.  
W najbliższą niedzielę przy naszym kościele po każdej Mszy św. akcja 
spisowa: Niedziela ze spisem przy kościele. W godzinach od 8.00 do 15.00 
pojawią się rachmistrze pomagający się spisać osobom, które do tej pory 
tego nie uczyniły.  Prosimy nie zapomnieć ze sobą dowodu osobistego.  


