
INTENCJE  MSZALNE  od 28 VIII  do  3  IX  2017 

 

Poniedziałek, 28 VIII 
  7.00 ++ Zbigniew Waligóra i Edward 
18.30 + Elżbieta Paczyńska w 57 r.śm.  
 
Wtorek, 29 VIII 
  7.00 + Jan Skiba 
18.30 + Maria Misiak  
 
Środa, 30 VIII 
  7.00 + Jerzy Filipowski w 20 r.śm.  
18.30 O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Gabrieli z okazji 18 r. urodzin 
 
Czwartek, 31 VIII 
   7.00 ++ Roman i Maria  
 18.30 ++ Stanisława i Mieczysław  
 
Piątek, 1 IX 
  7.00 + za zmarłych wypominanych w wypominkach 
  9.00 + Bronisław Siuta i zmarli z rodziny 
17.00 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska – rozpoczęcie) 
18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 
       
Sobota, 2 IX 
  7.00 1) + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
          2) ++ Bronisław, Piotr, Maria, Kazimierz i zmarli z rodziny Biedów 
  7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od 
Róż Różańcowych 
18.30 + Aniela Małysa w 15 r.śm. 
 
Niedziela, 3 IX 
  7.30  O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Grzegorza Kotali 
w dniu imienin – int. od parafian 
  9.00  + Jerzy Jamiński w 2 r.śm.  
10.30  + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
12.00  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże błogosławieństwo, opiekę MB, 
zdrowie i potrzebne łaski dla Jasia i Marcina 
13.15 Za parafian 
17.00 Dziękczynna w 25 r. ślubu Katarzyny i Janusza, z prośbą o Boże błogosławieństwo 
18.30  Dziękczynna w 10 r. ślubu Anny i Jacka, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla 

rodziny 
20.00  Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana i Władysławy 
w 50 r. ślubu 
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BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

 EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt 16, 13-20 / 

 Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za 

kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana 

Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». 

Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty 

jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, 

Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, 

który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej 

opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze 

królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co 

rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, 

aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. 

REFLEKSJA     

 

 Dziś Pan Jezus nam zadaje to pytanie – za kogo Go uważamy, kim On jest dla nas? 

Postacią historyczną? Kimś niezwykłym? Nauczycielem? Uzdrowicielem?  Czy mam 

odwagę i wiarę, tak jak Szymon - Piotr wyznać: Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego?  Ale 

jeżeli tak wyznam, to konsekwentnie trzeba to wyznanie stosować w życiu… 

 
 

 W dzisiejszej ewangelii słyszymy wyznanie św. Piotra, który natchniony przez 

Ducha Świętego wyznaje, że Pan Jezus jest Mesjaszem. Jest to odpowiednik hebrajskiego 

tytułu „Namaszczony”, „Pomazaniec”, w języku greckim określanego mianem „Chrystusa”. 

Powszechne w Narodzie Wybranym oczekiwanie na Mesjasza głosiło, że królewski 

potomek Dawida ponownie obejmie tron, gdy Bóg odnowi królestwo Izraela. 

W czasach Nowego Testamentu wielu Żydów wierzyło, że Bóg, posyłając Mesjasza, 

wyzwoli naród wybrany spod panowania Rzymian. Ci, którzy sądzili, że interwencja ta 

będzie miała charakter zbrojny, nie chcieli rozpoznać Mesjasza w Jezusie. Pan Jezus chciał 

przygotować ludzi do tego, że Mesjasz, którym On jest, przyszedł na ziemię ale nie tak jak 



sobie wyobrażali ludzie. Stąd nakaz skierowany do apostołów, żeby nikomu nie mówili, że 

On jest Mesjaszem. 

Nowe imię 

W scenie, którą w dzisiejszej ewangelii opisuje św. Mateusz, mamy jeszcze jeden 

ważny wątek. Pan Jezus zmienia imię Szymonowi, synowi Jony, który od tej pory staje się 

Piotrem. W Piśmie Świętym mamy już opisane takie sytuacje. Co one oznaczają? Dlaczego 

Bóg wybranym bohaterom zmienia imię? Otóż takie wydarzenie ma w Biblii znaczenie 

symboliczne: nowe imię, często symboliczne, to nowy etap życia bohatera, który staje się 

dzięki temu zabiegowi niejako inną osobą. Podobnie dziś w niektórych zgromadzeniach 

zakonnych - wstępujący do nich kandydaci obierają nowe imię na znak nowego etapu życia. 

Jest to praktyka wywodząca się wprost z Biblii.  Ze zmianą imienia spotkaliśmy się czytając 

Pismo Święte: Bóg zmienił imię patriarchy Jakuba, wskazując na nowy, wykraczający poza 

własną rodzinę charakter jego misji. Jakub czyli Izrael miał stać się protoplastą całego 

narodu. Inne zmiany imion w Biblii to np. Abram na Abraham i Saraj na Sara, Gedeon na 

Jerubbaal czy Szaweł na Paweł. W każdym z tych przypadków mamy do czynienia z 

nowym religijnym zadaniem bohatera i nowym etapem w jego życiu. Wyjątkowo uroczyste 

zmiany imion Abrahama i Jakuba oraz Piotra łączy jeszcze jeden fakt: jesteśmy świadkami 

narodzin nowego ludu Bożego, w Starym Testamencie Izraela, w Nowym Testamencie 

Kościoła Bożego. 

 

Ty jesteś Piotr 

Jezus zmienia to imię apostoła na Kefas, które pochodzi od aramejskiego słowa kefa – 

kamień, skała. Św. Mateusz używa greckiej formy tego imienia – Petros.  Powód tej zmiany i 

znaczenie nowo nadanego imienia staną się jasne w świetle obowiązków, jakie Jezus nałoży 

na apostoła. Z woli Pana Piotr będzie skałą, a więc czymś trwałym i solidnym. Jezus chce 

budować na nim. Chrystus jest Budowniczym, a Piotr i reprezentowany przez niego cały 

Kościół jest Bożą budowlą . Przenośnia „budowania Kościoła” jest zaczerpnięta ze Starego 

Testamentu, gdzie naród wybrany nie raz nazywany bywa „domem Izraela” czy „domem 

Bożym”. Piotr otrzyma także klucze Królestwa – co jest biblijnym symbolem władzy i 

administracji. Warto dodać na końcu ważne sprostowanie: Kościół nie tyle jest budowany na 

Piotrze jako prywatnej i po ludzku słabej osobie, ile na wyznaniu wiary pierwszego z 

apostołów: „Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego” . Kluczowe było wyznanie Piotra - 

fundamentalne credo królewskiej i boskiej godności Pana Jezusa - gdyż w reakcji na nie, On 

czyni go Opoką całego Kościoła. 

Drodzy Czytelnicy Wspólnoty – najczęściej w tym miejscu, na końcu tekstu był krótki 

podpis autora /ks.B/ Dziś jest trochę dłuższy. Tak się złożyło, że przy okazji 150 numeru 

biuletynu, zmieni się i piszący Wspólnotę. Ja od siebie chciałem Wam Wszystkim 

podziękować za wszelkie dobro, jakiego doświadczyłem przez trzy lata posługi w parafii 

św. Jana Kantego na Widoku. A tego dobra i życzliwości było bardzo wiele. Przepraszam, 

za to wszystko czym mogłem Kogokolwiek urazić/obrazić czy sprawić jakąkolwiek 

przykrość. Proszę pamiętajcie o mnie w Waszych modlitwach. A jeśli kogoś drogi 

poprowadzą do Dobczyc – serdecznie zapraszam. Szczęść Boże – ks. Bogdan Jeleń. 

 
 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 21. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

  
1. W poniedziałek wspomnienie św. Augustyna, biskupa i doktora Kościoła, we wtorek 

wspomnimy męczeństwo św. Jana Chrzciciela, w piątek bł. Bronisławę, dziewicę i 78. rocznicę 

wybuchu II. wojny światowej. 2. Od pierwszej niedzieli września powracamy do zwyczajnego 

porządku odprawiania Mszy św. w niedziele (uzupełniamy harmonogram odprawiania o Msze św.  

o godzinie 13.15 i 17.00). W dni powszednie od najbliższego piątku dodajemy Mszę św. o godzinie 
7.30. Od jutra przywracamy zwyczajne  urzędowanie kancelarii parafialnej (w poniedziałki i czwartki  

w godzinach od 17.00 do 18.00 oraz w soboty od 8.30 do 9.30). Spowiadamy podczas każdej Mszy św. 

w niedziele i dni powszednie. 3. W pierwszy piątek września spowiadamy od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 

9.00 i od 16.00 do 19.00. Msze św. w ten dzień o 7.00, 9.00, oraz w kościele górnym o 17.00 i 18.30. 
Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do godziny 21.00. W pierwszy czwartek 

września do godziny 20.00 Godzina Święta animowana przez parafialną wspólnotę Odnowy w Duchu 

Świętym Manus Domini z możliwością skorzystania z modlitwy wstawienniczej. W pierwszą sobotę 

miesiąca o 7.30 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP. Chorych z Najświętszym 
Sakramentem odwiedzimy w najbliższą sobotę od godziny 9.30. W pierwszą niedzielę września zmiana 

tajemnic różańcowych po Mszy św. o godzinie 7.30. 4. Mszę św. na rozpoczęcie roku szkolnego dla 

społeczności szkół z naszej parafii odprawimy w dzień rozpoczęcia, czyli w poniedziałek 4 września  

o godzinie 10.00. Już teraz gorąco zachęcamy dzieci i młodzież do spowiedzi św. przed rozpoczęciem 
roku szkolnego w pierwszy piątek września w godzinach od 16.00 do 19.00. 5. Wydawanie posiłków 

dla bezdomnych i potrzebujących w Jadłodajni u św. Jana Kantego od poniedziałku, 4 września  

w godzinach od 13.00 do 14.00. Dziękujemy za ofiary do skarbony Na Kuchnię św. Jana Kantego 

gromadzone na działalność kuchni. Wznowienie dyżurów wolontariuszy w Poradni Pomoc bliźniemu 
po wakacyjnej przerwie w drugim tygodniu września. Przygotowujemy plakat-ogłoszenie 

obwieszczający harmonogram dyżurów.  

6. 25. Pielgrzymka rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej pod hasłem Cały Twój Maryjo odbędzie się  

w niedzielę, 10 września. Wyjazd z parkingu przy kościele o godzinie 7.00, koszt pielgrzymki 10 PLN, 
dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia bezpłatnie. Zapisy do piątku, 8 września w zakrystii i w 

kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania.  Gratulujemy nowo pobłogosławionym animatorom 

Ruchu Światło-Życie z naszej parafii: Joannie Maciejowskiej, Joannie Ziewiec i Łukaszowi Pieklikowi. 

Dziękujemy też wszystkim młodym z Ruchu, którzy wczoraj reprezentowali naszą parafię podczas 
pielgrzymki do Kalwarii Zebrzydowskiej. 

7. Dziękujemy ks. Bogdanowi Jeleniowi za 3-letnią posługę duszpasterską dla naszej parafii. Polecamy 

Go opiece Matki Bożej i świętych patronów w dalszej pracy kapłańskiej w parafii MB Wspomożenia 
Wiernych w Dobczycach. Witamy wśród nas ks. Jacka Kurzydłę, dotychczasowego wikariusza  

w tamtejszej parafii, pochodzącego z Lęborka na Pomorzu. Ks. Jacek podejmie katechezę w Zespole 

Szkół Ogólnokształcących im. św. Jana Kantego. W parafii zaopiekuje się Kręgami Domowego 

Kościoła, oazą młodzieżową, Kołem przyjaciół Radia Maryja i jedną z grup kandydatów do 
bierzmowania. Będzie również odpowiedzialny za redagowanie biuletynu informacyjnego Wspólnota. 

Ks. Łukasz, senior wikariuszy będzie katechizował w Szkole Podstawowej nr 153 im. ks. prof. Józefa 

Tischnera. W parafii przejmie opiekę nad całą Liturgiczną Służbą Ołtarza począwszy od kandydatów 

na ministrantów, kręgiem biblijnym i nad chórem PanaMa Chór. Proboszcz przejmie opiekę nad 
Różami Różańcowymi i nad Zespołem Charytatywnym. 

 Dziękujemy o. Pawłowi Sroce i ks. Januszowi Korepcie, naszym Rodakom za pomoc  

w sprawowaniu obowiązków duszpasterskich podczas wakacji w czasie Ich urolpu.   

8. W Bożym Młynie w środę 30.08. o godz. 19.15 kolejne spotkanie z biblistą Michałem Wilkiem  
o Apokalipsie św. Jana. W czwartek 31.08 o 17.30 spotkanie dla wszystkich, którzy chcieliby 

zaangażować się w działalność Bożego Młyna.  

9. O zbiórkach pieniędzy w wakacje. Dla Lenki w połowie lipca zebraliśmy 4795 PLN, dla misjonarzy 

na środki transportu przy lipcowym pobłogosławieniu pojazdów 623,5 PLN, dla dotkniętych skutkami 
nawałnic w ubiegłą niedzielę 7344,31 PLN i 20 GBP. 10. W minionym tygodniu w naszym kościele 

zawarli sakramentalny związek małżeński Karolina i Rafał Śliwkowie. Szczęść Boże Młodej Parze! 

Pożegnaliśmy też śp. Wiesława Maczka. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie... 


