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INTENCJE MSZALNE
od 15 do 22 maja 2022
PONIEDZIAŁEK (16 V 2022) – święto św. Andrzeja Boboli
1) + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
700
2) + Zofia Walinowicz
3) + Władysław Dyduła – int. od kolegów córki z Ochrony
30
7
++ Aniela, Jan Borowiczowie
30
18
Nowenna
WTOREK (17 V 2022)
00
7
++ Jan Pióro w 50 r. śm., Helena
30
7
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
30
18
Zmarli rodzice i teściowie
ŚRODA (18 V 2022)
1) Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski dla Marii za opiekę nad śp.
700
Władysławem Dydułą
2) + Genowefa Kłak – int. od sąsiadki Agnieszki
730
++ Katarzyna w 47 r. śm., Stanisław w 76 r. śm., Skórniccy
1830 + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
CZWARTEK (19 V 2022) - Wspomnienie bł. Elżbiety Róży Czackiej
1) + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
700
2) + Henryk Żukowski – int. od przyjaciół z działki
730
+ Jan Mika
O potrzebne łaski, opiekę MB dla Zofii Turoń z okazji imienin, dla córki Anny i
1830
całej rodziny
PIĄTEK (20 V 2022) – Wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny
1) + Małgorzata Nowak – int. od róży VI
700
2) + Aniela Rogala
3) ++ Janina, Władysław i zm. z rodziny
730
+ Ewa Cholewa – Msza św. greg.
1830 + Mariusz Czyżowicz
SOBOTA (21 V 2022) – Wspomnienie św. Jana Nepomucena
1) + Jan Jakubek
700
2) + Irena Niemiec – int. od Ewy
30
7
+ Wacław Żaba – int. od wujka Mariana z żoną i rodziną Kościelniak
1830 + Ewa Cholewa – Msza św. greg.
VI NIEDZIELA WIELKANOCY (22 V 2022)
730
++ Rozalia, Maria, Piotr, Józef
900
+ Jadwiga w 17 r. śm.
30
10
Dziękczynna w rocznice przyjęcia I Komunii św. uczniów klas czwartych
1200 + Andrzej Zdeb w 4 r. śm., Zofia, Stanisław – int. od żony i dzieci
1315
+ Stanisław Malota
1700 Za parafian
1830 O zdrowie i bł. Boże dla w posłudze kapłańskiej dla o. Roberta Finnegana
2000 + Ewa Cholewa – Msza św. greg.

WSPÓLNOTA
BIULETYN

INFORMACYJNY

PARAFII

ŚW.

JANA

KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA – V NIEDZIELA WIELKANOCNA/ J 13, 31-33a. 34-35/
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: «Syn Człowieczy
został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli
Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie
samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z
wami. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak
jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi, jeśli będziecie się
wzajemnie miłowali».
ROZWAŻANIE
Dzisiejszy świat lubi wołać: Love is love. Miłość to miłość! Rzeczywiście,
dla współczesnych ludzi miłość pozostaje wartością, straciła jednak swój
najgłębszy sens. Można powiedzieć nawet, że słowo „miłość” zmieniło
znaczenie. To, co znaczyło naprawdę: najwznioślejsze z uczuć,
najpiękniejszą decyzję, pragnienie szczęścia drugiej osoby, ofiarowanie
siebie dla dobra innych, wszystko, co najwierniejsze i najczystsze, nagle
zastąpione zostało treściami zupełnie banalnymi: pożądaniem i
chwiejnymi emocjami. Jedyna nadzieja w Jezusie, który nieustannie
przypomina nam prawdziwy sens miłości, mówiąc: Jak ja was
umiłowałem, tak wy macie miłować. Oto fundament, oto właściwa miara
miłości: miłość Jezusa. Oddająca samego siebie, gotowa na śmierć. Miłość
– by była prawdziwa – musi mieć to pełne, boskie znaczenie.

Panie Jezu Chryste, tak często wołam o miłość, zapominając, że Ty jesteś
jej najpełniejszym uosobieniem, że Ty jesteś miłością. Od dziś pragnę wołać
tylko do Ciebie. Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

PRZYKAZANIE IV – CZCIJ OJCA SWEGO I MATKĘ SWOJĄ
Czwarte przykazanie odnosi się w pierwszym rzędzie do biologicznych
rodziców, ale również do tych ludzi, którym zawdzięczamy nasze życie, nasze
sukcesy, nasze poczucie bezpieczeństwa i naszą wiarę. To, co winni jesteśmy
naszym rodzicom: miłość, wdzięczność i szacunek, dotyczy także naszego
stosunku do tych ludzi, którzy nami kierują i na których możemy liczyć. Jest
wielu ludzi, którzy stanowią dla nas autorytety: rodzice biologiczni lub
przybrani, starsze rodzeństwo i kuzyni, wychowawcy, nauczyciele, pracodawcy,
przełożeni. Mężczyzna i kobieta, którzy zawarli związek małżeński, stanowią ze
swoimi dziećmi rodzinę. Bóg chce, na ile to możliwe, aby z miłości rodziców
zostały zrodzone dzieci. Dzieci powierzone opiece i trosce rodziców mają taką
samą godność jak ich rodzice. W swoim wnętrzu Bóg jest wspólnotą. W
wymiarze ludzkim rodzina jest wzorem wspólnoty. Rodzina jest jedyną w swoim
rodzaju szkołą życia, podstawą do budowania wszystkich innych relacji. Dzieci
nigdzie nie wzrastają lepiej, jak we wrażliwej rodzinie, w której panuje
akceptacja, wzajemny szacunek i odpowiedzialność. Wreszcie w rodzinie
wzrasta też wiara. Rodzina jest zatem, jak wierzy Kościół, Kościołem w wersji
mini, Kościołem domowym, którego siła oddziaływania ma zapraszać innych do
wspólnoty wiary, miłości i nadziei. Każde dziecko pragnie ciepła i
bezpieczeństwa w rodzinie, potrzebuje ojca i matki, aby móc się szczęśliwie i
prawidłowo rozwijać. Rodzina jest podstawową komórką społeczną. Wartości i
zasady, które obowiązują w domu, umożliwiają później stworzenie solidarnego
społeczeństwa. Dziecko szanuje i czci swoich rodziców przez to, że okazuje im
miłości wdzięczność. Dzieci powinny okazywać wdzięczność swoim rodzicom
już z samego faktu, że dzięki ich miłości otrzymali życie. Ta wdzięczność
stanowi fundament miłości, szacunku, odpowiedzialności i właściwie
rozumianego posłuszeństwa. Zwłaszcza w potrzebie, w chorobie i w starości
dzieci powinny ze szczególną miłością i wytrwałością troszczyć się o swoich
rodziców. Wszyscy członkowie rodzin chrześcijańskich są zaproszeni do tego,
aby nawzajem umacniać się w wierze i prześcigać się w gorliwości Bożej.
Powinni modlić się wspólnie i razem pełnić dzieła miłości bliźniego. Oznacza
to, że rodzice powinni ukazać dzieciom, jak ważne jest, by żyć w bliskości
kochającego Boga. Niekiedy jednak to rodzice uczą się wiary od swoich dzieci i
wsłuchują się, jak Bóg przez nie mówi. Często bowiem wiara młodych ludzi
odznacza się większym poświęceniem, jak również „Pan często właśnie komuś
młodszemu objawia to, co jest lepsze" (Benedykt z Nursji, Reguła).
OGŁOSZENIA NA V NIEDZIELĘ WIELKANOCY
1.Dziś w naszej parafii dzień pierwszej komunii św. Uczniów klas III
Szkoły Podstawowej nr 153 im. Ks. Prof. Józefa Tischnera i Szkoły Podstawowej
Uczeń. Dziękujemy rodzicom, katechetom, wychowawcom i wszystkim,

którzy przygotowali dzieci do przyjęcia kolejnych sakramentów, zapraszamy do
udziału w majówkach i we Mszach św. wieczornych w tak zwanym białym
tygodniu.
2. Jutro święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, głównego
patrona Polski, w piątek wspomnienie św. Bernardyna ze Sieny, prezbitera, w
sobotę św. Jana Nepomucena, prezbitera i męczennika.
3. Jutro comiesięczna nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia na którą
składają się nabożeństwo majowe i wieczorna Msza św. w intencjach
nowennowych. Prosimy składać intencje w zakrystii. W trzeci czwartek miesiąca
podczas nabożeństwa majowego oddamy cześć św. Janowi Pawłowi II, którego
czcimy w naszej parafii jako patrona rodzin.
4. Nabożeństwa majowe przed Najświętszym Sakramentem w kościele
codziennie o 18.00. Majówki śpiewane przy kapliczce przy ulicy Filtrowej w dni
powszednie maja o godzinie 20.00.
5. Trwa w naszym kościele dziewięciodniowa nowenna za przyczyną Sługi
Bożej Pauliny Jaricot, przed jej beatyfikacją, która dokona się, jak Bóg pozwoli w
najbliższą niedzielę. Nowennę podczas nabożeństwa majowego prowadzą
zelatorzy i członkowie róż różańcowych z parafii. Dla nieobecnych publikujemy
ją na stronie internetowej do prywatnego odmawiania.
6. Żywy Różaniec w parafii organizuje wyjazd autokarowy na 10.
Ogólnopolską pielgrzymkę ŻR na Jasną Górę w sobotę, 4 czerwca. Chętnie
zabierzemy inne osoby pragnące pomodlić się w sanktuarium narodowym.
Program dnia pielgrzymki w gablotach parafialnych. Koszt pielgrzymki zależy
od ilości zgłoszonych osób ale nie przekroczy 30 PLN od osoby dorosłej. Dzieci
uczestniczą w pielgrzymce za darmo. Zapisy po każdej Mszy św. w zakrystii
lub w kancelarii parafialnej.
7. W środę, 18 maja zapraszamy wszystkich chętnych do wzięcia udziału w
Drodze Światła po naszym osiedlu, którą poprowadzi grupa studencka skupiona
w naszej parafii. Wyruszymy spod kościoła o 20.30. Zachęcamy do wzięcia ze
sobą świec.
8. W minionym roku szkolnym nie stwierdziliśmy żadnego zainteresowania
wiernych korzystaniem z księgozbioru biblioteki parafialnej. Prosimy o zwrot
książek wypożyczonych wcześniej. Od września br. Planujemy udostępniać
księgozbiór chętnym po każdorazowym umówieniu się chętnego z księdzem w
zakrystii lub w kancelarii parafialnej.
9. Jak co roku organizujemy wakacyjny spływ kajakowy dla rodzin z dziećmi
w wieku szkolnym. Tym razem, da Bóg, dokończenie szlaku spławnego Drwęcą
na odcinku od Brodnicy do Torunia w dniach od 3 do 13 lipca br. Całościowy
koszt wyprawy nie powinien przekroczyć 800 złotych od dorosłej osoby.
Chętnych prosimy o kontakt z ks. Zbigniewem.
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Rogera Hutę. W Jego intencji i
wszystkich ofiar wojny: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

