
 

INTENCJE  MSZALNE  7  -  13  VIII  2017 
 

 

 

Poniedziałek, 7 VIII 

  7.00 ++ Stanisław, Aniela Jędrzejczyk  

18.30 + Leonia w 23 r.śm. i Anna 

 

Wtorek, 8 VIII 

  7.00 + Maria Kapusta 

18.30 + Bronisław Bieda w 4 r.śm. 

 

Środa, 9 VIII 

  7.00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30 ++ Michalina, Stanisław, Józef, Marianna, Antoni 

 

Czwartek, 10 VIII 

  7.00  O świętość życia w rodzinie 

 18.30 + Jan Wysocki – int. od córki z rodziną  

 

Piątek, 11 VIII 

  7.00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30 ++ Józefa Kwiecień i Jacek Dzieża 

       

Sobota, 12 VIII 

  7.00 O Boże błogosławieństwo dla Elżbiety w 81 r. urodzin i Miłosierdzie Boże dla 

+ męża Tadeusza w 3. r. śmierci 

18.30 + Marian w 5 r.śm.  

 

Niedziela, 13 VIII 

  7.30  Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo w 55 r. ślubu Marii  

i Edwarda Dukałów 

  9.00  + Alfred Kaszowski w 9 r.śm. i jego rodzice Anna i Jan  

10.30  + Artur Śliwa 

12.00  Za Parafian  

18.30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

rodzin Osuch i Kurdyła 

20.00  + Wincenty Magnowski   
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  /Mt  17, 1-9/                   

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, 

osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało 

się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy 

Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza» Gdy on jeszcze mówił, oto obłok 

świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym 

mam upodobanie, Jego słuchajcie». Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się 

zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się». Gdy 

podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus 

przykazał im mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy 

zmartwychwstanie». 

REFLEKSJA     
 

Panie, dobrze, że tu jesteśmy….. ten szczerze autentyczny głos radości świętego Piotra, 

wyraża szczęście człowieka, który jest blisko Pana Boga. W tym (dla wielu z nas) 

wakacyjno-urlopowym czasie, warto pomyśleć o takich chwilach i miejscach, gdzie można 

będzie powiedzieć Panie, dobrze, że jestem blisko Ciebie… 

 

 

Z okazji rocznicy Światowych Dni Młodzieży w Krakowie ustanowiona została Nagroda 

Metropolity Krakowskiego „Młodość – projekt życia”. Jest ona przyznawana młodym 

ludziom, którzy ofiarnie i twórczo angażują się w życie Kościoła i środowisk lokalnych, 

podejmując inicjatywy służące pomocy drugiemu człowiekowi, promocji kultury i edukacji, 

projektom społecznym oraz ożywieniu życia religijnego we wspólnotach parafialnych  

i duszpasterstwach. Nagroda jest formą docenienia działalności młodych osób, które  

w swoich środowiskach postanowiły odpowiedzieć na skierowany do nich w czasie ŚDM 

2016 apel papieża Franciszka: Pan chce dokonać jednego z największych cudów, jakiego 

możemy doświadczyć: sprawić, aby twoje ręce, moje ręce, nasze ręce przekształciły się  

w znaki pojednania, komunii, tworzenia. Nagroda została ustanowiona z okazji rocznicy 

Światowych Dni Młodzieży w Krakowie i będzie przyznawana cyklicznie. 



Ma ona charakter honorowy. Nazwa wyróżnienia jest odwołaniem do Listu Jana Pawła II do 

młodych „Parati semper”, w którym Ojciec Święty ustanawiał Światowe Dni Młodzieży  

i pisał, że młodość jest projektem życia pojmowanego jako dar dla innych.  Chodzi o wysiłki 

na rzecz przemiany najbliższego nam świata: parafii, wspólnoty, szkoły, grupy rówieśniczej. 

Trzeba tu jednak mocno podkreślić, że nie zawsze liczy się sam pomysł. Nie muszą więc to 

być inicjatywy spektakularne, takie, które dobrze wyglądają i sprzedają się w mediach - 

wyjaśnia bp Damian Muskus OFM. - Wiele dobra dzieje się po cichu, bez rozgłosu i myślę, 

że to wielkie wyzwanie dla tych, którzy będą zgłaszali swoich kandydatów: dostrzec, gdzie 

naprawdę rośnie dobro, bo to nie zawsze oznacza, że tam, gdzie jest najwięcej szumu . 

Laureatów nagrody wybiera Kapituła, której przewodniczy metropolita krakowski abp 

Marek Jędraszewski. W jej skład wchodzą ludzie młodzi, którzy są liderami zaangażowania  

i mogą być dla swoich rówieśników inspiracją do twórczego włączenia się w życie Kościoła 

i służby dla drugiego człowieka.  Nagroda ma formę statuetki, symbolizującej Iskrę 

Miłosierdzia, która nawiązuje kształtem do logo ŚDM Kraków 2016. Symbol ten mówi, że 

każdy może stać się „iskrą dobra”, z której zapłonie na świecie ogień Bożego Miłosierdzia. 

Wykonanie statuetki powierzono osobom niepełnosprawnym, dla podkreślenia, jak wiele  

w nich piękna, wrażliwości i talentów, którymi mogą służyć społeczeństwu. 29 lipca, 

podczas rocznicowego koncertu w Turon Arena – ks. abp Marek Jędraszewski wręczył 

laureatom nagrody w poszczególnych kategoriach. W kategorii: Aktywizacja środowiska 

lokalnego (parafialnego) – statuetkę otrzymał Boży Młyn z parafii św. Jana Kantego.  

,,Młynarzom” serdecznie gratulujemy. 

 

Pan powiedział – ty pójdź za Mną…  . Potrzeba wielkiej: wiary, odwagi i wytrwałości, żeby 

pójść drogą powołania  zakonnego/kapłańskiego. Dlatego z wielką radością, ogarniamy 

naszą modlitwą Igora Żbika - naszego parafianina, który z dniem pierwszego sierpnia, 

rozpoczął postulat (pierwszy etap formacji zakonnej) w klasztorze OO. Cystersów w Mogile. 

Pamiętajmy o nim (i o innych powołanych z naszej parafii ) w naszej modlitwie. Igor – tą 

trudną ale bardzo piękną drogą powołania, podążaj odważnie, otoczony naszą serdeczną 

modlitwą. Szczęść Boże!   

Zakon Cystersów (łac. Ordo Cisterciensis, skrót Cist – katolicki zakon monastyczny 

reformowany, posługujący się regułą benedyktyńską, założony w 1098 r. przez św. Roberta z 

Molesme, pierwszego opata z Cîteaux (z łac. Cistercium) we Francji. Pierwsze klasztory 

powstały w La Ferté (1113), Pontigny (1114), Clairvaux (1115) i Morimond (1115). Do 

Polski cystersi przybyli w połowie XII w. Cystersi noszą biały habit z czarnym szkaplerzem 

przepasanym płóciennym pasem, przez co nazywani są czasem białymi mnichami. Zakon 

wydał około 850 świętych i błogosławionych. Z jego szeregów pochodziło ponad stu 

biskupów. Opactwa i klasztory cysterskie były w średniowieczu ważnymi ośrodkami 

kultywującymi kulturę, naukę, medycynę, wprowadzającymi postęp w rzemiośle i rolnictwie. 

Nazwa zakonu pochodzi od słowa Cistertium – łacińskiej nazwy Cîteaux, miejsca lokalizacji 

pierwszego klasztoru cysterskiego. Istnieje wiele opinii na temat pochodzenia tej nazwy. 

Nazwa może pochodzić od łacińskiego słowa cisterna, co oznaczałoby tereny podmokłe lub 

bagienne, nawiązując do lokalizacji klasztoru. Możliwe jest też pochodzenie od dawnego 

francuskiego słowa cistel, oznaczającego janowiec lub sitowie, czyli również nawiązującego 

do podmokłych terenów.   /ks.B/ 
 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

XVIII NIEDZIELA  ZWYKŁA – ŚWIĘTO  PRZEMEINIENIA PAŃSKIEGO                               

6 SIERPNIA 2017 

 

        1. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca, Adoracja Najświętszego 

Sakramentu po Mszy świętej. 

 

        2. W liturgii w tym tygodniu: we wtorek wspomnienie św. Dominika, kapłana,  

w środę święto św. Teresy Benedykty od Krzyża (Edyty Stein), dziewicy  

i męczennicy, patronki Europy, w czwartek święto św. Wawrzyńca, diakona  

i męczennika, w piątek św. Klary, dziewicy. 

 

       3. 29 lipca w krakowskiej Tauron Arenie, z okazji pierwszej rocznicy 

Światowych Dni Młodzieży, abp Marek Jędraszewski wręczył nagrody „Młodość – 

projekt życia”.  Jest to nagroda dla młodych, którzy ofiarnie i twórczo angażują się  

w życie Kościoła i środowisk lokalnych. W kategorii „Aktywizacja środowiska 

lokalnego” statuetkę otrzymał działający w naszej parafii Boży Młyn. Bożym 

Młynarzom gratulujemy zasłużonej nagrody. 

 

       4. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Henryka Wielgusa. Wieczne 

odpoczywanie racz Mu dać Panie… 
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