
INTENCJE MSZALNE od 11 do 17 października 2021 
PONIEDZIAŁEK (11 X 2021) – wspomnienie św. Jana XXIII 

700 

1) ++ Emilia, Józef Maciaszkiewicz 
2)  o bł. Boże i zdrowie dla Ewy Woszczek w dniu urodzin 
3) + Zbigniew Rylewicz – int. od Marcina Zwoleń z rodziną 

730 ++ Ludwik, Stefan, Zdzisław, Jan 
1830 ++ Władysław, Honorata Rerak i zm. z rodz. Reraków i Pałków 
WTOREK (12 X 2021) - Wspomnienie bł. Jana Beyzyma 
700 ++ Zdzisława Kaziród, Józef mąż – int. od Beaty 
730 + Zbigniew Rylewicz – int. od rodziny Zawierucha 
1830 ++ Maria w 42 r. śm. i zm. z rodziny 
ŚRODA (13 X 2021) - Wspomnienie bł. Honorata Koźmińskiego 

700 1) ++ Marianna, Jan, Edward Kapińscy 
2) ++ rodzice Kazimierz i Maria Białota 

730 + Wiesław w 7 r. śm. – int. od żony, dzieci oraz wnuków 
1830 + Leszek w 40 r. śm.  
CZWARTEK (14 X 2021) - Wspomnienie św. Kaliksta I 

700 
1) + Zdzisława Kaziród – int. od rodziny Hudomiętów 
2) ++ Mirosława, Leszek Gunkiewicz 

730 + Antonina Rapacz w 3 r. śm.  
1830 + Krystyna Kolanowska 
PIĄTEK (15 X 2021) - Wspomnienie św. Teresy od Jezusa 

700 
1) ++ Michalina, Otton, Jadwiga 
2) + Mariusz Wasilewski – int. od Grażyny i Zbyszka 
3) ++ Maria, Kazimierz Białota 

730 + Henryka Machnik 

1830 
O potrzebne łaski i opiekę MB dla Jadwigi Ziarkowskiej z okazji imienin 
oraz syna Krzysztofa 

SOBOTA (16 X 2021) - Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej 

700 1) Dziękczynna z okazji 85 r. urodzin Danuty z prośbą o bł. Boże i zdrowie 
2) + Mariusz Wasilewski – int. od przyjaciół z ul. Wiedeńskiej 

730 
1) ++ Jan, Wiktoria 
2) ++ Zofia Marchewka, Aniela Majewska w 8 r. śm.  

1830 Intencje nowennowe 
XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA  (17 X 2021)  
730 + Zygfryd Motyka w 10 r. śm. 
900 + Janina, Józef Olędzcy 
1030 + Marian Wojciechowski w r. śm.  
1200 O bł. Boże dla Małgorzaty w dniu imienin i za zm.Wandę w 32 r. śm.  
1315 + Edward Dukała w 2 r. śm.  
1700 + Bogumił w 9 r. śm.  
1830 ++ Edwarda Jędrys w 30 r. śm., Stefan w 23 r. śm.  
2000 Za parafian 
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WSPÓLNOTA 

 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

jankanty.pl 
 

EWANGELIA NA 28. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ / Mk 10, 17-27 / 
 
Gdy Jezus wybierał się w drogę, przybiegł pewien człowiek  
i upadłszy przed Nim na kolana, zaczął Go pytać: «Nauczycielu dobry, co 
mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?» Jezus mu rzekł: «Czemu 
nazywasz Mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko sam Bóg. Znasz 
przykazania: Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie, 
nie oszukuj, czcij swego ojca i matkę». On Mu odpowiedział: 
«Nauczycielu, wszystkiego tego przestrzegałem od mojej młodości». 
Wtedy Jezus spojrzał na niego z miłością i rzekł mu: «Jednego ci brakuje. 
Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb  
w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną». Lecz on spochmurniał na te 
słowa i odszedł zasmucony, miał bowiem wiele posiadłości. Wówczas Jezus 
spojrzał dookoła i rzekł do swoich uczniów: «Jak trudno tym, którzy mają 
dostatki, wejść do królestwa Bożego». Uczniowie przerazili się Jego 
słowami, lecz Jezus powtórnie im rzekł: «Dzieci, jakże trudno wejść do 
królestwa Bożego tym, którzy w dostatkach pokładają ufność. Łatwiej jest 
wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż bogatemu wejść do królestwa 
Bożego». A oni tym bardziej się dziwili i mówili między sobą: «Któż więc 
może być zbawiony?» Jezus popatrzył na nich i rzekł: «U ludzi to 
niemożliwe, ale nie u Boga; bo u Boga wszystko jest możliwe». 

REFLEKSJA 
Zadajemy wiele pytań. Najczęściej dotyczą spraw bieżących. 

Dzisiejsza Ewangelia zwraca naszą uwagę na całkiem inne pytanie: 
„Nauczycielu dobry, co mam robić, aby osiągnąć życie wieczne?”. Czy 
nasze zabiegane pokolenie pyta o to, jak żyć, by się zbawić? Czy w ogóle 
myślimy o życiu wiecznym? W trosce o nasze życie Jezus wskazuje nam, 
że drogą do wieczności jest wierność przykazaniom Bożym. Czy 
zachowujemy je? To bardzo ważne, ale Jezus idzie jeszcze dalej. 
Przestrzega nas przed zniewoleniem rzeczami materialnymi, 
nieuporządkowanym przywiązaniem do nich. Czy potrafimy zrezygnować 
z rzeczy tego świata dla największego dobra, jakim jest Bóg? 



KALIKST I – PIERWSZY PAPIEŻ MIŁOSIERDZIA 
 

  Kalikst żył w III wieku. Był rzymianinem. Jako niewolnik Marka 
Aureliusza Karpofora, bogatego dygnitarza-chrześcijanina, przebywał na 
dworze cesarskim w Rzymie. Jego pan powierzył mu odpowiedzialność za 
pieniądze innych chrześcijan. Z niewiadomych przyczyn pieniądze 
przepadły. Kalikst, bojąc się, że zostanie oskarżony o kradzież, postanowił 
uciec z Rzymu. Zatrzymano go po tym, jak wskoczył do morza. Jego 
właściciel pragnął go zabić. Jednakże dłużnicy wyprosili dla niego ocalenie, 
licząc na to, że przyzna się do kradzieży i zwróci pieniądze. Kalikst 
jednakże nie ukradł tych pieniędzy. Kaliksta aresztowano ponownie - tym 
razem za bójkę, w którą się wdał. Wysłano go do ciężkiej pracy w kopalni 
na Sardynii. Uwolniono go na mocy rozkazu cesarza i dzięki interwencji 
Karpofora. Kalikst przebywał w Antium, gdzie otrzymywał pieniądze na 
swoje utrzymanie od papieża Wiktora I. Po powrocie z zesłania został 
archidiakonem w Kościele rzymskim. Na polecenie papieża św. Zefiryna 
ok. 199 r. objął zarząd nad cmentarzem przy Via Appia w Rzymie, który 
dziś nosi jego imię. Po śmierci Zefiryna w 217 r. Kalikst został wybrany 
papieżem. Mniejszość chrześcijan opowiedziała się jednak za kapłanem 
Hipolitem, co doprowadziło do powołania pierwszego w dziejach 
antypapieża. Pontyfikat Kaliksta trwał 5 lat. W tym czasie zajął 
zdecydowane stanowisko wobec herezji sabelianizmu i monarchizmu, 
które błędnie interpretowały tajemnicę Trójcy Świętej, a także wobec 
schizmy Hipolita. Akceptował związki małżeńskie zawierane między 
osobami wolnymi a niewolnikami. Złagodził wykonywanie pokuty - 
pozwalał na odpuszczanie grzechów ciężkich. Przypomniał, że Kościół 
otrzymał prawo przebaczania wszystkich grzechów i wskazywał zarazem 
na miłosierdzie Boga. Na tej podstawie polecił przyjmować ponownie do 
Kościoła tych, którzy uprzednio zostali wykluczeni z niego na stałe za 
bałwochwalstwo, morderstwo czy nieczystość. Warunkiem natomiast 
powtórnego włączenia do Kościoła tych, którzy w czasie prześladowań 
odstąpili od wiary, tzw. lapsi, było odbycie przez nich pokuty kościelnej.  
Z tego powodu często go krytykowano. To właśnie z pism go krytykujących 
wiemy tak dużo o jego życiu. W czasie kolejnego prześladowania papież 
Kalikst poniósł śmierć męczeńską 14 października 222 r. - nie wiadomo 
jednak, w jaki sposób i z czyjej ręki. Został pochowany na cmentarzu 
Kalepodiusza przy Via Aurelia. Papież św. Grzegorz III (731-741) przeniósł 
relikwie św. Kaliksta do kościoła Matki Bożej na Zatybrzu, który 
prawdopodobnie wybudował.  
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 28. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 1. Dziś 21. Dzień Papieski przeżywany pod hasłem Nie lękajcie się. 
Modlitwą i składką do skarbony przy Wspólnocie oraz do puszek 
stypendystów wspieramy cele Fundacji Dzieła Nowego Tysiąclecia.  
 2. W środę wspomnimy bł. Honorata Koźmińskiego, w piątek 
wspomnienie św. Teresy od Jezusa, w sobotę św. Jadwigi Śląskiej.  
W naszym kościele comiesięczna nowenna ku czci Matki Bożej 
Miłosierdzia ze Mszą św. w intencjach nowennowych o godzinie 18.30.   
 W najbliższym tygodniu liturgia poranna i wieczorna w kościele 
górnym 
 3. Od jutra rozpoczynamy nowennę przed uroczystością odpustową 
ku czci św. Jana Kantego. W poniedziałek do wspólnej modlitwy w czasie 
różańca zapraszamy odnowę w Duchu Świętym Manus Domini, we wtorek 
dzieci, w środę róże różańcowe, w czwartek wolontariuszy z Bożego 
Młyna, w piątek radę parafialną, w sobotę ministrantów i lektorów.  
 3. W najbliższy piątek spotkanie rady parafialnej o godzinie 19.30  
w sali spotkań na plebanii.  
 4. W najbliższą niedzielę wolontariusze Zespołu Charytatywnego 
zbiorą jedną z dwóch w roku przewidzianą w statucie Parafialnych 
Zespołów Charytatywnych Caritas ofiarę do puszek na bieżące potrzeby 
Zespołu.  
 5. Od najbliższego wtorku 12 października, co tydzień, w każdy 
wtorek, o godzinie 19:30,  wspólnota „Nowa Droga” zaprasza do salki 
parafialnej numer 5 na spotkania otwarte dla chętnych: do wspólnej 
modlitwy uwielbienia, na projekcje filmów o tematyce religijnej połączone 
z rozmową, do uczestnictwa w spotkaniach pt. „Wiara i praca”. 
Szczegółowe informacje na temat wspólnoty i terminarz spotkań można 
znaleźć na stoliku koło gazetek lub na stronie internetowej parafii. 
6. Przy biuletynie Wspólnota, w zakrystii lub ze strony internetowej  
w formie pliku można pobrać karteczkę wypominkową. 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 parafialnej w godzinach urzędowania.  
 7. Sakramentalny związek małżeński zawarli wczoraj Ksenia i 
Adrian Majewscy. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Romanę Ceterę 
i śp. Romana Mazura. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 
 


