
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 22 lipca do 28 lipca 2019 

 

Poniedziałek, 22 lipca – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY 
7.00  ++ Genowefa, Julian, Bolesław 

18.30  + Tadeusz Fenc  

 

Wtorek, 23 lipca – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PATRONKI 

EUROPY  
7.00 + Adam Widomski – int. od bratanka Sławomira z rodziną 

18.30 ++ Irena i Zenon, Juliusz i Robert Banyś, Franciszka i Antoni Krawczyk 

 

Środa, 24 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. KINGI, DZIEWICY   
7.00 + Ewa Cholewa – int. od Bogusława Cholewy 

18.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodziców Bożeny i Władysława 

 

Czwartek, 25 lipca – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA 
7.00 + Ewa Cholewa – int. od Adama Cholewy z żoną 

18.30  + Krzysztof Biesaga 

 

Piątek, 26 lipca – WSPOMNIENIE ŚŚ. JOACHIMA I ANNY, RODZICÓW 

NMP 
7.00 1) ++ Anna i Stanisław Szczurek; 2) O zdrowie dla syna Tadeusza; 3) O Boże 

błogosławieństwo i potrzebne łaski dla rodziny Koniecznych   

18.30 Dziękczynna w 50. rocz. ślubu Zofii i Edwarda Smaga 

 

Sobota, 27 lipca  
7.00 ++ Anna i Franciszek Serafin  

18.30 Dziękczynna z okazji imienin Anny z prośba o opiekę MB Miłosierdzia, św. Jana 

Kantego i św. Jana Pawła II 

 

XVII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 28 lipca 
7.30 ++ Józefa i Alojzy 

9.00 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Anny i Krzysztofa Michal-

skich w 32. rocz. ślubu oraz dla ich rodziny 

10.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Ani Turoń i jej Mamy oraz o Boże 

błogosławieństwo dla Rodziny 

12.00 O Boże błogosławieństwo dla Justyny i Łukasza w 3 r. ślubu i o zdrowie i Boże 

błogosławieństwo dla córki Zosi  

18.30 Za Parafian  

20.00 + Kazimierz Morawiec 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA XVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 10,38-42/ 

 
Jezus przyszedł do pewnej wsi. Tam niejaka niewiasta, imieniem Marta, 

przyjęła Go do swego domu. Miała ona siostrę, imieniem Maria, która siadła u 

nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie. Natomiast Marta uwijała się koło 

rozmaitych posług. Przystąpiła więc do Niego i rzekła: «Panie, czy Ci to obo-

jętne, że moja siostra zostawiła mnie samą przy usługiwaniu? Powiedz jej, żeby 

mi pomogła». 

A Pan jej odpowiedział: «Marto, Marto, troszczysz się i niepokoisz o 

wiele, a potrzeba mało albo tylko jednego. Maria obrała najlepszą cząstkę, 

której nie będzie pozbawiona». 

 

 

REFLEKSJA 

 

Każdy człowiek jest niepowtarzalny. Jest indywidualnością z odrębnym 

charakterem, temperamentem, wrażliwością. W związku z tym, każdy ma swą 

indywidualną drogę życiową. I tą drogą, w sposób jemu właściwy, idzie za 

Jezusem. Ważne dla nas jest poznanie swoich możliwości i swojej drogi ucznia 

Pana Jezusa. I służba, bo nasze życie jest służbą. Wtedy mamy świadomość 

pełni naszego życia. Wtedy nie zazdrościmy i nie toniemy w żalu do naszych 

bliźnich. 

 

 



 ŻYCIORYS SŁUŻEBNICY BOŻEJ PAULINY JARICOT – 

CIĄG DLASZY 

 
Paulina chciała zachować w tajemnicy 

to, co Ją spotkało, zwłaszcza przed mamą, 

która od pewnego czasu miała poważne pro-

blemy ze zdrowiem. Ale to okazało się nie-

możliwe, gdyż Jej ciało wykonywało dziwne 

ruchy, nad którymi nie mogła zapanować, z 

trudnością chodziła i mówiła, miała rozbie-

gany, nieobecny wzrok, była przygnębiona i 

pełna niepokoju, którego przyczyną były 

chore nerwy. Mama szybko zauważyła co dzieje się z córką. Bardzo to 

przeżyła. Jej choroba wyraźnie postąpiła. Do tego, niespodziewanie, w 

wieku 21 lat zmarł Narcyz, niepełnosprawny syn urodzony podczas re-

wolucji. Lekarze zabronili Joannie Jaricot spotkań z córką gdyż widok 

cierpienia jednej, pogarszał stan zdrowia drugiej. W Autobiografii Pauli-

na wspomina, że nim ten zakaz został wydany, mama pojawiła się przy 

Jej łóżku i pocałowała na pożegnanie, mówiąc: «Boże, pobłogosław Pau-

linę». To było ich ostanie spotkanie i ostatnie słowa, jakie Paulina usły-

szała z ust mamy. 

 Wcześniej Paulinę i Jej mamę połączyła szczególna więź: każda 

ze swej strony ofiarowała się Bogu za ocalenie życia drugiej. Wkrótce po 

ostatnim spotkaniu, wypowiadając słowa: «Dziękuję, mój Boże! Paulina 

będzie cała Twoja!» Joanna Jaricot zmarła.  

O śmierci mamy Paulina dowiedziała się dopiero 3 miesiące póź-

niej. Ale zanim usłyszała tę okropną wiadomość, przystąpiła do spowie-

dzi i Komunii świętej, a kiedy przyjęła do serca Pana Jezusa, stan Jej 

zdrowia poprawił się, ataki minęły. Pan przyjął ofiarę mamy.        

Cdn. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

1. W tym tygodniu w kalendarzu liturgicznym: w poniedziałek święto 

św. Marii Magdaleny, we wtorek święto św. Brygidy, zakonnicy, patron-

ki Europy, w środę wspomnienie św. Kingi, dziewicy, w czwartek święto 

św. Jakuba, Apostoła i wspomnienie św. Krzysztofa, w piątek wspo-

mnienie świętych Joachima i Anny, rodziców NMP. 

 

2. Zbliża się wspomnienie św. Krzysztofa, patrona kierowców i podróżu-

jących. Okazja do poświęcenia pojazdów w najbliższy czwartek po Mszy 

św. o godz. 18.30 oraz w niedzielę po Mszy św. o godz. 12.00. 

 

3. Zapisów na 39. Pieszą Pielgrzymkę Archidiecezji Krakowskiej na Ja-

sną Górę można dokonywać od poniedziałku do piątku w Biurze Zapi-

sów przy kolegiacie św. Anny w godz. 17.00-19.00 oraz internetowo na 

stronie www.ppk2.pl.   

 

4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Janinę Korzycką. Wieczne 

odpoczywanie racz Jej dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj Jej 

świeci... 
 

 

Porządek Mszy Św. w wakacje: 

- niedziela: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30, 20.00 

- dni powszednie: 7.00, 18.30 

Spowiedź w dni powszednie 30 minut przed Mszą świętą. 

Dyżury kancelarii parafialnej w okresie wakacji: 

- poniedziałek: 19.30 – 20.30 

- czwartek: 17.00 – 18.00. 


