
INTENCJE MSZALNE 11VII – 17 VII 2016 
 

PONIEDZIAŁEK – 11 VII 

7.00   + Zofia Martynowska 

18.30 + Aleksander, Bohdan Dyduch i zmarli z rodziny 

 

WTOREK – 12 VII 

7.00   O zdrowie, opiekę MB i potrzebne łaski dla Stefanii Gazdy z okazji 91 

rocznicy urodzin 

18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

 

ŚRODA – 13 VII 

7.00   + Janina i Marian Wajda 

18.30 + Dorota i Wojciech Rabiasz 

 

CZWARTEK – 14 VII 

7.00   + Grażyna Marzec w r.śm. 

18.30 + Władysława Prowadzisz i syn Maciej w 1 r.śm., Józef Król 

 

PIĄTEK – 15 VII 

7.00   + Zofia Zając – int. od Anastazji 

18.30 + ks. Eugeniusz w 16 r.śm. 

 

SOBOTA – 16 VII 

7.00   O zdrowie i pokój serca dla Katarzyny 

18.30 NOWENNA: 1) + Marcel Nowecki w 7 r.śm. i zmarli z rodzin Noweckich 

i Kralków 

2) + Magdalena Sosin – int. od rodziny 

3) + Władysław Gębik 

4) + Antonina Wasyl w 17 r.śm. 

5) O opiekę MB dla Anny Marii oraz o radość życia wiecznego dla dawcy 

 

NIEDZIELA – 17 VII 

7.30   + Leokadia, córka Anna 

9.00   + Helena Czyż 

10.30 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i 

potrzebne łaski dla Marka i Moniki w 20 r. ślubu oraz dla ich syna 

12.00 Za parafian 

18.30 + Adela i Ryszard Kromka – int. od pp. Kozłeckich i Giżyckich 

20.00 + Andrzej i Alicja Pasternak i rodzice 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO  

 

 

 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 10, 25-37/ 
Powstał jakiś uczony w Prawie i wystawiając Go na próbę, zapytał: 

Nauczycielu, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne? Jezus mu odpowiedział: 

Co jest napisane w Prawie? Jak czytasz? On rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga 

swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym swoim 

umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego. Jezus rzekł do niego: Dobrześ 

odpowiedział. To czyń, a będziesz żył. Lecz on, chcąc się usprawiedliwić, zapytał 

Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus nawiązując do tego, rzekł: Pewien człowiek 

schodził z Jerozolimy do Jerycha i wpadł w ręce zbójców. Ci nie tylko że go obdarli, 

lecz jeszcze rany mu zadali i zostawiwszy na pół umarłego, odeszli. Przypadkiem 

przechodził tą drogą pewien kapłan; zobaczył go i minął. Tak samo lewita, gdy 

przyszedł na to miejsce i zobaczył go, minął. Pewien zaś Samarytanin, będąc w 

podróży, przechodził również obok niego. Gdy go zobaczył, wzruszył się głęboko: 

podszedł do niego i opatrzył mu rany, zalewając je oliwą i winem; potem wsadził go 

na swoje bydlę, zawiózł do gospody i pielęgnował go. Następnego zaś dnia wyjął 

dwa denary, dał gospodarzowi i rzekł: Miej o nim staranie, a jeśli co więcej wydasz, 

ja oddam tobie, gdy będę wracał. Któryż z tych trzech okazał się, według twego 

zdania, bliźnim tego, który wpadł w ręce zbójców? On odpowiedział: Ten, który mu 

okazał miłosierdzie. Jezus mu rzekł: Idź, i ty czyń podobnie! 

 

 

REFLEKSJA 

Jezus uczy nas, że bliźnim jest każdy człowiek. Niezależnie czy go lubię, czy 

nie. Miłość powinna obejmować każdego człowieka. Prawdziwa miłość widzi 

potrzeby drugiego człowieka. Prawdziwa miłość przeradza się w konkretny czyn. 

Miłość jest bezinteresownym  dawaniem, a nie braniem.  

Na swojej drodze spotykamy wielu potrzebujących ludzi. Czy umiemy 

pochylić się nad nimi? Czy jesteśmy miłosierni? Tak bardzo pragniemy, aby ludzie 

nas rozumieli i pomagali wtedy kiedy jest nam ciężko. A czy my, staramy się 

pomagać i zrozumieć naszych bliźnich, kiedy im jest ciężko? 

 

 



MATKA BOŻA Z GÓRY KARMEL 
 16 lipca Kościół obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel, 

czyli Matki Bożej Szkaplerznej. Szczególnym miejscem kultu Maryi czczonej we 

wspomnianym tytule jest Góra Karmel, która jest jednym z najpiękniejszych miejsc Ziemi 

Świętej. Znana jest z bujnie kwitnących kwiatów, krzewów i pachnących ziół. Karmel to 

łańcuch górski rozciągający się na południowy wschód od Morza Śródziemnego. Ma 39 km 

długości i 7 km szerokości, a najwyższy szczyt znajdujący się nad Zatoką Hajfy sięga 546 m 

n.p.m. Nazwa karmel w języku hebrajskim „Hakkarmel” oznacza „ogród Boży”.  

Góra Karmel była miejscem ważnych wydarzeń już w Starym Testamencie. To 

właśnie tutaj prorok Eliasz rozprawił się ze wszystkimi prorokami Baala, gdy w czasie 

trwającej w Izraelu suszy, na górze Karmel zgromadził się cały lud. Na Karmelu przebywał 

też Elizeusz, następca Eliasza. W grotach góry życie prowadzili starożytni pustelnicy. Życie 

pustelnicze na Górze Karmel szczególnie rozkwitło w czasie władania Ziemią Świętą przez 

krzyżowców. Na początku XIII w. pojawiła się idea nadania pustelnikom reguły. Uczynił to 

św. Brokard wspólnie z patriarchą Jerozolimy – św. Albertem z Vercelli. Definitywnego 

zatwierdzenia reguły dokonał papież Innocenty IV w 1247 r.  Tak powstał zakon 

karmelitański – zakon pustelników Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Eremici 

zbudowali na górze świątynię ku czci Matki Bożej. Po upadku Akki (1291) klasztor na 

Karmelu został zburzony, a większość zakonników poniosła śmierć męczeńską z rąk 

tureckich. Pozostali zakonnicy przenieśli się do Europy.    

W Europie szczególnym miejscem rozwoju zakonu stała się Anglia. Tu do 

karmelitów przyłączył się św. Szymon Stock, który rozpoczął życie pustelnicze w pniu 

olbrzymiego dębu. Był wielkim mężem modlitwy, umartwienia i czcicielem Bogurodzicy. Na 

kapitule w Aylesford (1245 r.) został wybrany generałem Zakonu. Los zakonu był jednak 

wciąż zagrożony. Jedyną pomoc w ciężkiej sytuacji Szymon widział w Matce Bożej i prosił, 

aby okazała się prawdziwą Matką Zakonu Karmelitów i przeprowadziła go przez dziejową 

burzę. 

Błagalne prośby Szymona zostały wysłuchane. W nocy z 15 na 16 lipca 1251 r. ujrzał 

Maryję w otoczeniu Aniołów, która podała mu brązową szatę i wypowiedziała słowa: "Weź, 

synu, ten szkaplerz swego zakonu jako znak mego braterstwa, jako przywilej dla ciebie i dla 

wszystkich dzieci Karmelu. Ktokolwiek, pobożnie go nosząc, w nim umrze, nie dozna ognia 

piekielnego. Oto znak zbawienia, orędzie pokoju i wieczystego przymierza". 

Szymon Stock przyjął ten dar z wielką radością i nakazał rozpowszechnić go w całej 

rodzinie zakonnej, a z czasem na całym świecie. W XIV w. Matka Boża objawiła się 

papieżowi Janowi XXII, polecając mu pod opiekę zakon karmelitański i obiecała obfite łaski 

należącym do zakonu i wiernie wypełniającym śluby. Noszącym szkaplerz obiecała, że  

w pierwszą sobotę po śmierci zostaną wybawieni z czyśćca. 

Szkaplerz nosili liczni władcy europejscy i polscy (od św. Jadwigi i Władysława 

Jagiełły poczynając), a także liczni święci, również spoza Karmelu, m.in. św. Jan Bosko, św. 

Maksymilian Maria Kolbe i św. Wincenty a Paulo. Sama Matka Boża, kończąc swoje 

objawienia w Lourdes i Fatimie, ukazała się w szkaplerzu, wyrażając w ten sposób wolę, by 

wszyscy go nosili. W wieku 10 lat przyjął szkaplerz karmelitański także św. Jan Paweł II. 

Nosił go do śmierci. 

Szkaplerz, będący znakiem maryjnym, zobowiązuje do chrześcijańskiego życia, ze 

szczególnym ukierunkowaniem na uczczenie Najświętszej Maryi Dziewicy potwierdzanym 

codzienną modlitwą Pod Twoją obronę. W przypadku szkaplerza karmelitańskiego na jednym 

kawałku powinien być umieszczony wizerunek Matki Bożej Szkaplerznej, a na drugim - 

Najświętszego Serca Pana Jezusa. Jedna część powinna spoczywać na piersiach, a druga - na 

plecach. Szkaplerz musi być poświęcony według specjalnego obrzędu. 

Ogłoszenia duszpasterskie 

na 15. Niedzielę Zwykłą 

10 lipca 2016 
 

 1. Dziś w sanktuarium narodowym MB Częstochowskiej na Jasnej Górze 

drugi dzień 25. Pielgrzymki Rodziny Radia Maryja. Uczestniczą w niej wierni  

z naszej parafii. Wspomóżmy wszystkich pielgrzymów naszą modlitwą.   

 W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: w poniedziałek święto św. 

Benedykta, opata, patrona Europy; we wtorek wspomnienie św. Brunona Bonifacego  

z Kwerfurtu, biskupa i męczennika, w środę wspomnimy śś. pustelników Andrzeja 

Świerada i Benedykta, w piątek św. Bonawenturę, biskupa i doktora Kościoła,  

a w sobotę NMP Szkaplerzną.  

2. W sprawie zapisów na 35. Pieszą Pielgrzymkę Krakowską na Jasną Górę, 

która odbędzie się w dniach od 6 do 11 sierpnia br. zgłaszamy się do zakrystii po 

Mszy św. lub do  kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Szczegóły przy 

zapisie i na plakatach w gablotach parafialnych.   

3. W najbliższą sobotę podczas wieczornej Mszy św. nowenna do MB 

Miłosierdzia. W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie komitetu 

parafialnego ŚDM na plebanii.  

4. Podstawowe informacje dotyczące przyjęcia pielgrzymów w czasie ŚDM 

przesłaliśmy na wskazane konta mailowe gospodarzy i publikujemy na stronie 

internetowej naszej parafii. W bieżącym tygodniu wolontariusze ŚDM dotrą z tymi 

informacjami do gospodarzy nie korzystających z internetu.  

 Planujemy przygotowanie gorącego posiłku dla wszystkich 1250 

pielgrzymów ŚDM w dzień ich przyjazdu do naszej parafii. Wykorzystamy na to 

środki ze skarbony na Kuchnię św. Jana Kantego gromadzone w wakacje, kiedy 

kuchnia nie działa. Chętnych, którzy nie przyjmują u siebie pielgrzymów zachęcamy 

do wsparcia przygotowań ofiarą pieniężną.  

 Jeśli ktoś chciałby nabyć pamiątkę dla siebie, dla rodziny, lub dla 

goszczonych  pielgrzymów - chętnie pomożemy w nabyciu albumu Apostołowie 

Bożego Miłosierdzia dostępnego w sześciu wersjach językowych w cenie 

promocyjnej 30 PLN. Chętnych prosimy o zapisy dziś w zakrystii, gdzie można 

obejrzeć egzemplarz albumu po francusku.  

 W sobotę, 30 lipca br. Ojciec św. Franciszek odprawi w Sanktuarium Św. 

Jana Pawła II w Krakowie Mszę Świętą z kapłanami, osobami życia konsekrowanego 

i seminarzystami. Istnieje możliwość uczestnictwa w tej Mszy św. także dla osób 

świeckich na błoniach przed Sanktuarium (tereny zielone pomiędzy Sanktuarium Św. 

Jana Pawła II i Sanktuarium Bożego Miłosierdzia). Wejście na miejsce celebry 

będzie możliwe w godz. 6:00 – 9:30 w sobotę 30 lipca. Zapisy na bezpłatne 

wejściówki przyjmujemy dziś po każdej Mszy św. w zakrystii.  

4. W minionym tygodniu na cmentarzu parafialnym w Radziszowie 

pożegnaliśmy śp. Elżbietę Budzyna. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... 

 

 


