
INTENCJE MSZALNE  
od 27 czerwca do 03 lipca 2022 

 
PONIEDZIAŁEK (27 VI 2022) - Wspomnienie św. Cyryla 

Aleksandryjskiego 

7
00 O błogosławieństwo Boże dla Władysławy Szewczyk w dniu imienin 

18
30

 
Dziękczynna w 41 rocznicę ślubu Marii i Roberta z prośbą o 

błogosławieństwo Boże 

WTOREK (28 VI 2022) - Wspomnienie św. Ireneusza 

7
00 

O potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla ks. 

Piotra Zioło, ks. Piotra Piekarczyka i ks. Pawła Gałuszki z okazji imienin 

od parafian 

18
30 O potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej w dniu 

imienin dla o. Pawła Sroki od parafian 

ŚRODA (29 VI 2022) – Uroczystość śś. Piotra i Pawła 

7
00 O potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej dla o. 

Pawła Sroki z okazji imienin od parafian 

18
30

 ++ Paweł, Stefania 

19
30

 
Msza św. na zakończenie roku formacyjnego Duszpasterstwa 

Akademickiego „Na widoku”  

CZWARTEK (30 VI 2022) - Wspomnienie Świętych Pierwszych 

Męczenników Świętego Kościoła Rzymskiego 

7
30

 
O zdrowie i potrzebne łaski i opiekę MB dla Anny i Jana oraz 

błogosławieństwo Boże dla całej rodziny 

18
30

 ++ Mieczysław i zmarli z rodziny 

PIĄTEK (01 VII 2022)  

7
00

 Za zmarłych wypominanych 

18
30

 Wynagradzająca NSPJ od Straży Honorowej NSPJ 

SOBOTA (02 VII 2022)  

7
00 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP od Róży VIII 

18
30

 + Irena Martinek  w rocznicę śmierci oraz za zmarłych z rodziny 

XIV NIEDZIELA ZWYKŁA (03 VII 2022)  

7
30 ++ Jan, Władysław Kilian 

9
00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Anny i 

Marcina  

z okazji 16 rocznicy ślubu oraz ich synów  

10
30 + Stanisław Nowakowski w 3 rocznicę śmierci 

12
00 Za Parafian 

18
30 + Lidia Dyba w 1 rocznicę śmierci  

20
00 ++ Stanisława, Józef Poradzisz z wnukiem Przemkiem 
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WSPÓLNOTA 

 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

jankanty.pl 
 

EWANGELIA – UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY ŚWIĘTEJ / Łk 9, 18-24 / 

Gdy dopełniały się dni wzięcia Jezusa z tego świata, postanowił udać się 
do Jeruzalem, i wysłał przed sobą posłańców. Ci wybrali się w drogę i 
weszli do pewnego miasteczka samarytańskiego, by przygotować Mu 
pobyt. Nie przyjęto Go jednak, ponieważ zmierzał do Jeruzalem. Widząc 
to, uczniowie Jakub i Jan rzekli: «Panie, czy chcesz, byśmy powiedzieli: 
Niech ogień spadnie z nieba i pochłonie ich?» Lecz On, odwróciwszy się, 
zgromił ich. I udali się do innego miasteczka. A gdy szli drogą, ktoś 
powiedział do Niego: «Pójdę za Tobą, dokądkolwiek się udasz». Jezus mu 
odpowiedział: «Lisy mają nory i ptaki podniebne – gniazda, lecz Syn 
Człowieczy nie ma miejsca, gdzie by głowę mógł położyć». Do innego 
rzekł: «Pójdź za Mną». Ten zaś odpowiedział: «Panie, pozwól mi najpierw 
pójść pogrzebać mojego ojca». Odparł mu: «Zostaw umarłym grzebanie 
ich umarłych, a ty idź i głoś królestwo Boże». Jeszcze inny rzekł: «Panie, 
chcę pójść za Tobą, ale pozwól mi najpierw pożegnać się z moimi w 
domu». Jezus mu odpowiedział: «Ktokolwiek przykłada rękę do pługa, a 
wstecz się ogląda, nie nadaje się do królestwa Bożego». 

ROZWAŻANIE 
Panie, pozwól mi najpierw odejść i pogrzebać mojego ojca. Odpowiedź 
Jezusa brzmi jak zaprzeczenie tego, co najgłębiej zakorzenione w sercu 
człowieka. Ten zwyczajny odruch człowieka cywilizowanego wobec 
zmarłych może być aktem wielkiej miłości. Ale przecież słów Jezusa nie 
można traktować z bezmyślną dosłownością. Znaczą o wiele więcej, niż 
wydawałoby się nam po pierwszym przeczytaniu. Otóż Jezus nie odradza 
nam spełnienia tego ważnego uczynku miłosierdzia, tylko przypomina, 
że istnieje bardzo konkretna hierarchia dóbr, w której służenie Mu, 
pójście za Nim, słuchanie Go, oddanie Mu życia jest na pierwszym 
miejscu. Wszystko inne ma być temu poddane, wszystko inne jest mniej 
ważne. 



 
10 PRZYKAZAŃ – NIE CUDZOŁÓŻ cz. 2 

W czystości żyje ten, kto jest wolny, a nie jest niewolnikiem swoich popędów i 
namiętności. Człowiek staje się wolny przez samodyscyplinę, którą musi 
zdobywać i trenować, o którą powinien zabiegać w każdym wieku. Pomaga w 
tym wierne zachowywanie przykazań, pokonywanie pokus, unikanie wszelkich 
form podwójnego życia czy podwójnej moralności, proszenie Boga o to, aby 
umacniał w miłości. Umiejętność życia w czystości i wierności jest w końcu 
łaską i cudownym darem Boga. Czy wszyscy powinni żyć w czystości, także 
małżonkowie? Tak, każdy chrześcijanin powinien żyć w czystej miłości, 
niezależnie czy jest młody, czy stary, żyje samotnie czy w małżeństwie. Nie 
wszyscy ludzie są wezwani do życia w małżeństwie, ale każdy jest powołany do 
miłości. Każde życie znajduje swój sens w miłości. Żyć w czystości oznacza 
kochać niepodzielnie. Człowiek żyjący w nieczystości jest targany 
namiętnościami i zniewolony. Prawdziwie kochający jest wolny, silny i dobry. 
Potrafi poświęcić się w miłości. Dlaczego Kościół sprzeciwia się stosunkom 
przedmałżeńskim? Chce bowiem chronić miłość. Człowiek nie może dać 
drugiemu większego daru niż siebie samego. „Kocham cię" oznacza dla obojga: 
„Chcę tylko ciebie, chcę ciebie całkowicie i chcę ciebie na zawsze!". Dlatego ani 
sercem, ani ciałem nie można powiedzieć „kocham cię" na jakiś czas albo na 
próbę. Wielu traktuje poważnie swój związek i oczekuje akceptacji dla 
stosunków przedmałżeńskich. Jednak zgoda jest niemożliwa z dwóch powodów: 
brak nieodwołalnego, sakramentalnego „Tak", które jest konsekwencją 
odpowiedzialnej miłości oraz brak podstaw do przyjęcia daru płodności - 
dziecka, co wiąże się z odpowiedzialnym rodzicielstwem. Ponieważ miłość jest 
tak wielka i tak święta, Kościół żarliwie prosi młodych ludzi, aby wstrzymali się 
od aktywnego życia seksualnego do chwili, kiedy się pobiorą. Czy 
samozaspokajanie się jest wykroczeniem przeciwko miłości? Samozaspokajanie 
się (masturbacja) jest wykroczeniem przeciwko miłości, ponieważ doznawana 
rozkosz ma cel egoistyczny i nie ma nic wspólnego z całościowym, wzajemnym 
rozwijaniem się mężczyzny i kobiety w miłości. Kościół nie demonizuje 
masturbacji, ale przestrzega przed jej bagatelizowaniem. Faktem jest, że w 
dobie masowych mediów i Internetu wielu młodych ludzi, a także dorosłych, 
obraca się w świecie erotycznych obrazów, filmowi seksualnych znajomości. 
Nawiązanie osobowej relacji miłości jest dla wielu bardzo trudne. Osamotnienie 
może prowadzić w ślepą uliczkę nałogowej masturbacji. 
  

OGŁOSZENIA NA XIII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 1. Dziś w sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie zakończenie 
peregrynacji Ikony Świętej Rodziny po Archidiecezji Krakowskiej powiązane z 
ogólnoświatowym dziękczynieniem za dar życia małżeńskiego i rodzinnego, 
 

 związanym z X Światowym Spotkaniem Rodzin z papieżem Franciszkiem, które 
w Rzymie kończy się również w dniu dzisiejszym.  
 2. Od jutra wprowadzamy porządek wakacyjny posługi duszpasterskiej w 
naszym kościele. W wakacyjne niedziele do końca sierpnia br. nie odprawiamy 
Mszy św. o godzinie 13.15 i 0 17.00, wypominki wieczorne odczytujemy przed 
Mszą św. o godzinie 18.30. Msze św. w dni powszednie odprawiamy o godzinie 
7.00 w kościele dolnym i o godzinie 18.30 w kościele górnym do końca czerwca 
(od początku lipca w kościele dolnym). Okazja do spowiedzi św. w niedziele 
podczas każdej Mszy św. a w dni powszednie pół godziny przed rozpoczęciem 
Mszy św. Kancelaria parafialna urzęduje o zwykłej porze w poniedziałki i 
czwartki. W soboty wakacyjne kancelaria nieczynna.  
 3. Msze św. w pierwszy czwartek i piątek lipca o 7.00 i 18.30. Okazja do 
spowiedzi św. w pierwszy piątek od 6.30 do 7.30 i od 17.00 do 19.00. Ks. 
Wojciech i ks. Tomasz zaopatrzą chorych w najbliższą sobotę od godziny 9.00.  
 W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30. zmiana tajemnic 
różańcowych w kościele dolnym.  
 4. We wtorek wspomnimy św. Ireneusza, biskupa i męczennika, w środę 
uroczystość śś. Apostołów Piotra i Pawła. W czwartek zakończymy odprawianie 
nabożeństw czerwcowych z procesją. Godzina święta do 20.00. W pierwszy 
piątek adoracja animowana przez Honorową Straż NSPJ do godziny 20.00. Od 
środy, 6 lipca powracamy do odmawiania różańca św. przez wyznaczoną różę 
od godziny 17.50 przed Najświętszym Sakramentem.  
 5. Poradnia życia rodzinnego funkcjonuje w wakacje w godzinach od 
17.00 do 18.00 w środy po uprzedniej rejestracji elektronicznej na stronie 
Fundacji Towarzyszenia Rodzinie. Poradnia Pomoc bliźniemu, Boży Młyn i 
Jadłodajnia u św. Jana Kantego w okresie wakacyjnym nieczynne. Przyjmowanie 
i wydawanie odzieży w sali Zespołu Charytatywnego w czwartki od 17.30 do 
19.30 i w trzeci i czwarty wtorek miesiąca od  10.0o do 12.00. Więcej informacji 
dotyczących funkcjonowania parafii w trybie wakacyjnym w gablotach 
parafialnych, przy wejściu do kancelarii i na stronie internetowej parafii.  
 6. Z młodzieżą oazową dziękujemy za ofiarę złożoną przez wiernych w 
ubiegłą niedzielę do puszek na udział młodych w rekolekcjach wakacyjnych w 
kwocie 4400 PLN. Ofiara pokryje potrzeby najbardziej potrzebujących, 
pragnących wziąć udział w rekolekcjach.  
 W najbliższą niedzielę wolontariusze zbiorą ofiary do puszek na rzecz 
znanej nam Fundacji Agape wspierającej potrzeby niepełnosprawnych.  
 7. Dzieciom i młodzieży, jak również wszystkim, którzy mogą sobie na to 
pozwolić życzymy udanych i bezpiecznych wakacji z odpowiednią ilością czasu i 
chęci na modlitwę i udział w niedzielnej Mszy św. w kościele. 
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Marię Bielę i śp. Wandę 
Gajewicz oraz w parafii Bożego Ciała w Słomnikach śp. Janinę Pakosiewicz. W 
Ich intencji, jak również w intencji wszystkich ofiar wojny: RiP… 


