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INTENCJE MSZALNE od 04.06 do 10.06. 2018r.
Poniedziałek 04.06.
7.00 + Jolanta
7.30 + Janusz Urbański
18.30 + Jadwiga Ripper w 1. rocz. śm.

Wtorek 05.06.

W S P Ó L N OTA

7.00 + Zbigniew Kęsek - od rodziny Brandysów
7.30 O świętość życia w rodzinie
18.30 + Włodzimierz Kolasa

Środa 06.06.

7.00 + Urszula Lelek
7.30 ++ Maria, Władysław, Ludwik, Jan
18.30 1) W intencji Radia Maryja i tv Trwam oraz za wszystkie dzieła przy nich prowadzone
2) W intencji Panu Bogu wiadomej

Czwartek 07.06.

7.00 1) + Mieczysław Michniewicz
2) Zofia Bożek w 2. rocz. śm.
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla członkiń V „Róży” i o wieczne
zbawienie dla zmarłych
18.30 + Maria Turyna

Piątek 08.06., Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

7.00 1) O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Jadwigi Kozik i Boże bł. dla
rodziny
2) O potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Roberta Tupty z okazji
15. rocz. Święceń kapłańskich
3) + Włodzimierz Kobylski
7.30 + Jan Sieńko - od córki Violety z rodziną
18.30 Uwielbienie i chwała Najświętszemu Sercu Pana Jezusa w posłudze kapłańskiej
czcigodnego ks. Łukasza - od Straży Honorowej NSPJ

Sobota 09.06.

7.00 1) + Anna Surówka - od rodziny Kalewiczów
2) + Zofia Dutkiewicz - od VI Róży Rożańcowej
7.30 O triumf Niepokalanego Serca Maryi w Polsce i na świecie - od Straży Honorowej NSPJ
18.30 ++ Stanisława i Stefan Grobliccy

Niedziela 10.06.

7.30 ++ Zofia, Wit, Andrzej Durawscy
9.00 ++ Alicja, Józef, Bogusław
10.30 Dziękczynna w 5. rocz. ur. Marceli Nowak z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej
dla niej i całej rodziny
12.00 ++ Stefania, Ignacy i Władysława
13.15 Za parafian
17.00 + Andrzej Bartkiewicz w 39.rocz. śm.
18.30 ++ Maria i Aleksander Maślan, Wanda Wojda i Antoni Zając
20.00 ++ Ewa i Jerzy Radwańscy, wnuk Tomasz

BIU LETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JA NA KA NTEGO

www.jankanty.pl

E wa n g e l ia n a n ie dz ie l ę ( M k 2 , 2 3 - 3 , 6 )
Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat pośród zbóż, uczniowie Jego zaczęli
po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego: «Patrz, czemu oni czynią
w szabat to, czego nie wolno?»
On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się
w potrzebie i poczuł głód, on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za
Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno;
i dał również swoim towarzyszom».
I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu.
Zatem Syn Człowieczy jest Panem także szabatu».
Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. A śledzili
Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka z uschłą ręką:
«Podnieś się na środek!» A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś
dobrego, czy coś złego? Życie uratować czy zabić?» Lecz oni milczeli. Wtedy
spojrzawszy na nich dokoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc,
rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!» Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa.
A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko Niemu,
w jaki sposób Go zgładzić.

R e f l e ksj a

Udawać można wszystko: pobożność, sprawiedliwość, miłosierdzie, hojność,
dobroć, sumienność, pobożność, nawet kogoś gorszego, niż się jest w rzeczywistości.
Faryzeusze respektowali prawo pozorujące troskę o człowieka. Jezus, broniąc
uczniów zrywających w szabat kłosy, daje przykład Dawida, który będąc głodnym, jadł
chleby przeznaczone tylko dla kapłanów.
„Jeśli pościsz przez dwa dni, nie sądź, że jesteś z tego powodu lepszy od kogoś, kto
nie pościł. Pościsz, lecz może wpadasz w gniew; ktoś inny je, lecz może postępuje
z łagodnością” – napominał św. Hieronim.

Żywy Różaniec
Żywy Różaniec jest wielkim zapleczem modlitewnym, żyjącym najbardziej
rozpowszechnioną w Kościele modlitwą maryjną, jaką jest różaniec, który „należy do
najlepszej i najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej – pisał
Ojciec Święty Jan Paweł II w liście o różańcu.
W drugiej połowie XIX w. modlitwa różańcowa przeżywa niezwykły renesans.
Młoda Francuzka z Lyonu wpada na genialny w swej prostocie pomysł, który mobilizuje
miliony (!) ludzi do codziennego odmawiania różańca. Sługa Boża Paulina Maria Jaricot
(1799-1862), stworzyła strukturę, która dała początek późniejszemu Papieskiemu Dziełu
Rozkrzewiania Wiary. Jego struktura umożliwiła jej w 1826 r. powołanie stowarzyszenia
Żywego Różańca, które jeszcze za jej życia rozwinęło się w wielu krajach na całym świecie.
Zasada działania Żywego Różańca polegała na zebraniu piętnastu osób (stosownie
do dawnej liczby tajemnic różańcowych), z których każda osoba odmawiała i rozważała
1 dziesiątek dziennie. Zadanie jednak nie było łatwe: „Ta piękna pobożność, na ogół od
dawna kojarzona z «zawodowymi» dewotkami, które powinny być stare lub nie mieć nic
do roboty, to błędne, ale niestety powszechne uprzedzenie. (...) Najważniejszą więc rzeczą
i najtrudniejszą jest uczynić różaniec modlitwą wszystkich”.
W zamyśle założycielki Żywy Różaniec był wielkim zapleczem modlitewnym dla
misji – i tych wielkich, poza Europą, i w najbliższym środowisku.
Rosła wielka rodzina różańcowa. Od 8 XII 1826 r. – najbardziej prawdopodobna data
powstania Żywego Różańca – do 1834 r. liczy już ponad 1 mln członków, a w 1862 r. – ok.
2 mln 250 tys. osób w samej tylko Francji. „Stopniowo stajemy się zjednoczeni
w modlitwie ze wszystkimi ludźmi świata”. Modlitwa różańcowa – dzięki Żywemu
Różańcowi – przyczyniła się do wielu nawróceń i miała swój znaczący udział w rozkwicie
chrześcijaństwa w XIX w.
27 I 1832 r. papież Grzegorz XVI listem apostolskim Benedicentes zatwierdził
stowarzyszenie Żywego Różańca i nadał mu liczne odpusty. Patronką Żywego Różańca
ustanowił młodziutką rzymską męczenniczkę – św. Filomenę, za przyczyną której Paulina
w cudowny sposób odzyskała zdrowie.
W 2002 r. Ojciec Święty Jan Paweł II w liście apostolskim „O Różańcu” wprowadził
nową jego część – tajemnice światła – dotyczące publicznej działalności Pana Jezusa. Ojciec
Święty pragnął, „aby różaniec w pełniejszy sposób można było nazwać streszczeniem
Ewangelii”. Odtąd cały różaniec liczy 20 tajemnic, a żywe róże składają się z 20 osób.
Do Polski Żywy Różaniec dotarł jeszcze w XIX w. Obecnie istnieje niemal w każdej
parafii. Również w naszej parafii działa ta wspólnota i czeka na nowych członków, którzy
włączą się w tą wielką rodzinę modlitwy i uwielbienia Boga w osobie Maryi.

nabożeństwo czerwcowe z procesją w Oktawie Bożego Ciała. W dni powszednie po Mszy
św. o godzinie 18.30.
2. W czwartek wspomnienie bł. Zbigniewa Strzałkowskiego i bł. Michała Tomaszka,
męczenników z Pariacoto. W piątek uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
i wspomnienie św. Jadwigi, Królowej. W ten dzień adoracja IHS do godziny 21.00
prowadzona przez Straż Honorową NSPJ. W sobotę wspomnienie Niepokalanego Serca
NMP.
W pierwszy czwartek miesiąca nabożeństwo do św. Jana Kantego na zakończenie
całodziennej adoracji IHS o godzinie 18.00. Zapraszamy studentów w czasie letniej sesji
egzaminacyjnej, liturgiczną służbę ołtarza, oazę i spełniających jak również korzystających
z dzieł miłosierdzia w naszej parafii.
3. Dziękujemy wspierającym ofiarami przygotowanie Bożego Ciała i łącznikom, którzy
zebrali ofiary. Dziękujemy tradycyjnym grupom za montaż i dekorację ołtarzy plenerowych.
Dziękujemy chórowi Amicus, orkiestrze dętej, panu organiście, panom kościelnym,
spontanicznie niosącym feretrony i chorągiew, róży męskiej, służbie liturgicznej ołtarza,
dzieciom, Policji i Straży Miejskiej za pomoc w przygotowaniu i zabezpieczeniu procesji.
W najbliższy czwartek w czasie wieczornej Mszy św. na zakończenie Oktawy Bożego
Ciała pobłogosławienie malutkich dzieci i wianków. Gratulujemy pobłogosławionym
wczoraj w sanktuarium Jana Pawła II dziewięciu lektorom z naszej parafii i życzymy im
skupionego
i wyraźnego przekazywania Słowa Bożego podczas liturgii.
4. Lekcja języka hiszpańskiego dla wyjeżdżających do Panamy w poniedziałek o 19.30
w sali nr 6. Spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja w środę po wieczornej Mszy św.
W sobotę o 6.45 modlitwa w kościele dolnym przed rozpoczęciem parafialnego wyjazdu
integracyjnego do Sandomierza i Mogiły. Powrót z pielgrzymki przewidujemy na 21.00.
Zapisy na ostatnie wolne miejsca w zakrystii. Oferta wakacyjnych, tanich i smacznych
obiadów w stołówce ZSO 8 w gablotach parafialnych.
5. Informacje gospodarcze: Łącznicy zebrali na przygotowanie procesji Bożego Ciała
9937 PLN. Na dekorację kwiatową prezbiterium i ołtarzy plenerowych, na nowy baldachim
z podstawami i na banery do ołtarzy wydaliśmy 6 tys. PLN. Na renowację kustodii w
dolnym kościele i zakup kompletów do lavabo 1100 PLN. Pozostałą sumę blisko 3 tys. PLN
włączyliśmy do budżetu parafialnego. Na plebanii kończy się powoli żmudny remont
jadalni i salonu. W maju za wyposażenie meblowe pomieszczeń zapłaciliśmy 34 tys. PLN.
Projekt miejsc do siedzenia dla przewodniczących liturgii w dolnym kościele trafił do
pracowni stolarskiej. Dziękujemy za wszelkie ofiary składane na tacę, łącznikom
i przelewane na konto parafii.

Ogłoszenia na IX Niedzielę Zwykłą

6. Młodzież z PanaMa Group zaprasza na piknik rodzinny w najbliższą niedzielę, 10
czerwca w godzinach od 14.00 do 17.00 przed głównym wejściem do Kościoła i w Bożym
Młynie. W planie są między innymi grill, zabawy integracyjne dla dzieci z nagrodami oraz
kiermasz domowych słodkości. W Bożym Młynie w najbliższy piątek, 8 czerwca między
14.00 a 16.00 cieszące sie zainteresowaniem wsparcie studentów informatyki przy obsłudze
komórek, smartfonów, laptopów. O 19.00 warsztaty tworzenia albumów rodzinnych.

1. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu po
każdej Mszy św. Podczas Mszy św. o 10.30 błogosławieństwo nowych ministrantów. O 18.00

7. Przedwczoraj w naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński
Weronika i Konrad Topa. Wesprzyjmy modlitwą Nowożeńców.

