
INTENCJE MSZALNE  
od 15 do 21 listopada 2021 

PONIEDZIAŁEK (15 XI 2021)  

700 

1) ++ Honorata, Danuta, Kazimierz i zm. z rodz. Przybyło 
2) ++ Czesław Barnaś w 10 r. śm. i zm. z rodz.  
3) Dziękczynno – błagalna w int. Heleny z okazji 80 r. urodzin 

730 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska 
1830 + Stanisław Chmielowski – int. od pracowników Starostwa Powiatowego w Oświęcimiu 

WTOREK (16 XI 2021)  

700 

1) Dziękczynno – błagalna w int. wnucząt Mii, Aleksandra, Cezarego i Klary  
od dziadka Jacka 
2) O bł. Boże dla ks. Grzegorza Godawy z okazji 20 r. święceń kapłańskich 

900 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska 

1830 1) Za Parafian 
2) Intencje Nowennowe  

ŚRODA (17 XI 2021) - Wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej 

700 1) + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska 
2) ++ Aleksandra, Jerzy, Michał Hochol 

730 + Joanna Molczyk - int. od Henryka i Marii 
1830 + Stanisław Chmielowski – od pracowników Ośrodka Zdrowia w Witkowicach 
CZWARTEK (18 XI 2021) - Wspomnienie bł. Karoliny Kózkówny 

700 
1) + Danuta Soja – int. od Zarządu i dyrekcji firmy Sigma-elektro 
2)  + Elżbieta Kurbiel – int. od męża Adama 

730 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska 
1830 + Elżbieta Budzyna – int. z okazji imienin 
PIĄTEK (19 XI 2021) - Wspomnienie bł. Salomei 

700 
1) + Kazimierz Łapiński – int. od brata Bronisława z rodziną 
2) + Danuta Soja – int. od kolegów i koleżanek syna z firmy Sigma-elektro  
3) + Wiesław Blaschke – int. od rodz. Kachniewskich  

730 + Janina Molczyk – int. od Anny i Zdzisława Banaś z rodziną 
1830 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska 
SOBOTA (20 XI 2021) - Wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego 

700 1) + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska 
2) + Elżbieta Kurbiel – int. od córki Anety 

730 
1) ++ Kazimierz, Anna, Jan, Zofia, Stefan Bojdo 
2) + Danuta Soja – int. od kolegów i koleżanek syna z firmy Sigma-elektro 

1830 + Janusz Ziarkowski 
UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA  (21 XI 2021)  
730 ++ Zmarłe członkinie z III Róży 
900 ++ Domicella w 1 r. śm., Jan Dudzik 
1030 + Janusz Maciaszkiewicz – z okazji imienin 
1200 + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska 
1315 ++ Katarzyna, Jan, Jozef, Katarzyna, Szczepan 
1700 Za parafian 
1830 O potrzebne łaski i opiekę MB dla Cecylii Kęsek i bł. Boże dla jej rodziny 
2000 + Kazimierz Łapiński – int. od rodz. Kamyszów 
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WSPÓLNOTA 

 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

jankanty.pl 
 

 
 

EWANGELIA – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA / Mk 13, 24-32/ 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «W owe dni, po wielkim ucisku, 
„słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać  
z nieba i moce na niebie” zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna 
Człowieczego, przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy 
pośle On aniołów i „zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, 
od krańca ziemi po kraniec nieba”. A od figowca uczcie się przez 
podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, 
poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, 
wiedzcie, że to blisko jest, u drzwi. Zaprawdę, powiadam wam: Nie 
przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, 
ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, 
ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec». 
 

REFLEKSJA 
 

Kiedy słyszymy o różnych katastrofach i zbliżającym się końcu świata, 
ogarnia nas lęk i przerażenie. Dzisiejsza Ewangelia mówi o końcu świata  
i przyszłych wydarzeniach. Pierwsze przyjście Pana dziejów i historii 
dokonało się w pokorze i uniżeniu, przy drugim Pan objawi się w chwale. 
Nie wiemy, kiedy to nastąpi, dlatego Jezus prosi, byśmy byli w ciągłej 
gotowości. Bóg pragnie, aby nasze serca zawsze były otwarte. Pozostawił 
nam czas, by się nawrócić, wyznać grzechy i pojednać się z Nim, z innymi 
i ze sobą. 
 
 
 
 



Informacje z Bożego Młyna 
W Bożym Młynie wiele się dzieje, zwłaszcza odkąd nastała pandemia. 
Mnóstwo pracy i serca wkładamy w pomoc tym, którzy mają się najgorzej: 
bezdomni, starsze osoby, chorzy, niepełnosprawni, rodziny z problemami 
finansowymi. Przygotowujemy im ciepłe posiłki, roznosimy do domów, 
rozdajemy paczki żywnościowe, robimy zakupy, sprzątamy, pomagamy  
w rozwiązywaniu codziennych problemów, staramy się wysłuchiwać 
opowieści o dawnych, pięknych latach… Potrzebujących jest coraz więcej, 
dlatego serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które chciałyby 
podarować trochę swojego czasu innym, bardziej  potrzebującym,  
do zaangażowania się w działania Bożego Młyna. Zachęcamy do tego nie 
tylko młodzież, bo oni w czasie, kiedy trzeba zanosić obiad, najczęściej są  
w szkole, ale też emerytów i rencistów. Państwo mają trochę więcej czasu, 
a zaniesienie słoika z zupą i rozmowa dają naprawdę dużo radości obu 
stronom  Nie trzeba się bać, że nie dam rady, że nie mam czasu, sił. 
Zawsze jest coś co mogę zrobić dla drugiej osoby. Czasami nawet nie 
wychodząc z domu, mogę z kimś porozmawiać przez telefon, upiec ciasto, 
poradzić jak załatwić sprawę w urzędzie, bo sam już to sprawdziłem. My 
w Bożym Młynie chętnie łączymy tych, którzy chcą coś dać, z tymi, którzy 
właśnie tego daru potrzebują. Do jakich działań najbardziej potrzebujemy 
wolontariuszy? roznoszenie ciepłych posiłków seniorom, osobom 
niepełnosprawnym, chorym (w każdy dzień powszedni, ok. godz. 13.00) 
segregowanie żywności, przygotowywanie paczek dla potrzebujących 
(poniedziałek w godz. 13.30- 16.00) wydawanie żywności potrzebującym 
(wtorek w godz. 11.00 – 13.30) dostarczanie paczek z żywnością i środkami 
czystości w razie zgłoszeń pomoc w sprzątaniu tym seniorom, którzy nie 
mają siły sami wszystkiego zrobić (według zgłoszeń) robienie zakupów 
osobom chorym, starszym, niepełnosprawnym w razie potrzeby pomoc  
w nauce dzieciom i młodzieży (w zależności od zgłoszonych potrzeb)  
Co możemy ofiarować w zamian? radosną atmosferę wsparcie psychologa 
bezpłatne szkolenia spotkania integracyjne (raz na kwartał) wsparcie 
koordynatora wolontariatu łatwość komunikacji z innymi 
wolontariuszami (możliwe zastępstwa w razie nieprzewidzianych sytuacji 
losowych) możliwość skorzystania z ciepłego posiłku Mszę świętą raz  
w miesiącu w intencji wolontariuszy i ich podopiecznych zaświadczenie  
o wolontariacie Nie wahaj się, dołącz do ekipy Bożych Młynarzy już teraz. 
Zadzwoń: 535 585 895 lub napisz: kontakt@stowarzyszenielatarnia.pl 
Każdy zostanie przez nas ciepło przyjęty! 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 32. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
1. Dziś  kościele w Polsce 13. Dzień Solidarności z kościołem 
prześladowanym w Libanie i 5. Dzień Ubogich.  Libańczyków wspieramy 
modlitwą i sms-em pod wskazany na plakatach numer. Ubogich również 
modlitwą i ofiarą do skarbony na kuchnię św. Jana Kantego dziś stosownie 
oplakatowaną. W naszym kościele gościmy o. Andrzeja Kordę Oblata 
NMP, który głosi kazanie misyjne i zbiera ofiary za rozprowadzane 
kalendarze misyjne na rok 2022.  
2. W najbliższy wtorek święto Matki Bożej Miłosierdzia. Msze święte  
o godz. 7.00 i 9.00 w kaplicy oraz suma o godz. 18.30. Sumie będzie 
przewodniczył i homilię wygłosi ks. Piotr Zioło, wikariusz naszej parafii  
w latach 2000-2002, obecnie proboszcz parafii MB Szkaplerznej  
w Zubrzycy Dolnej. Sumę poprzedzi tradycyjnie nowenna ku czci MB 
Miłosierdzia z odczytaniem intencji nowennowych o godzinie 18.00. Msza 
św. będzie transmitowana. Spowiedzi podczas każdej Mszy św. oraz w dni 
powszednie od godziny 18.00.  
3. W środę wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, we czwartek  
bł. Karoliny Kózkównej, w sobotę św. Rafała Kalinowskiego. W niedzielę 
uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o 12.00. 
nabożeństwo eucharystyczne ku czci Najświętszego Serca Jezusowego.    
4. Dziękujemy zespołowi muzyki dawnej Floripari za przygotowanie 
wieczornicy patriotycznej w Narodowe Święto Niepodległości. 
5. W najbliższą sobotę Mszą św. wieczorną o godzinie 18.30 rozpoczniemy 
wigilię modlitewną przed uroczystością Chrystusa Króla. Po Mszy św. 
czuwanie do godziny 21.00 z błogosławieństwem indywidualnym 
Najświętszym Sakramentem, które przygotuje Katolicka Odnowa w Duchu 
Świętym Manus Domini.  
6. Ks. Kacper zaprasza na dni skupienia dla młodzieży szkół średnich  
i studentów w dniach od 26 do 28 listopada br. w Suchem k./ Poronina. 
Szczegóły u organizatora.  
7. W Bożym Młynie w środę 17.11 o godz. 19:15 konferencja p. dr. Anny 
Wajdy pt. Elementy symboliki biblijnej na wizerunku Jezusa Miłosiernego. 
W czwartek  o 19.15 wykład dr. Krzysztofa Jaśko pt. Kim byłby Piłsudski bez 
Krakowa, a czym Kraków bez Piłsudskiego 
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Genowefę Nowosad,  
śp. Edwarda Feliksika, śp. Wojciecha Opido, śp. Małgorzatę Biegus,  
śp. Andrzeja Ceterę i w parafii św. Małgorzaty w Debnie (powiat brzeski) 
śp. Marię Koczwarę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 
 


