
WSPÓLNOTA 

 

INTENCJE  MSZALNE  od 27 sierpnia do 2 września 2018 

  

 

Poniedziałek, 27 sierpnia 

   7.00  + Kazimierz w 6 r. śm.  
18.30  + Stanisław Zamojski 
 

 Wtorek, 28 sierpnia 

   7.00  + Maria Jaworska od siostrzeńca Piotra Motaka z rodziną 
18.30  o bł. Boże dla małżonków Marii i Macieja 
 

 Środa, 29 sierpnia 

    7.00  ++ Adam Szczepina w 17. r. śmierci i jego rodzice Magdalena i Franciszek  
  18.30 + Maria Misiak w 24. r. śmierci  
 

 Czwartek, 30 sierpnia 

   7.00 ++ Stanisława i Mieczysław 
 18.30 ++ Eugenia, Roman, ++ z rodziny  
 

 Piątek, 31 sierpnia,  

   7.00  ++ Roman i Maria 
 18.30  o Bł. Boże dla Ani w dniu 8. r. urodzin  
 

 Sobota, 1 września 

  7.00     1/ wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa 
od Róż Rózańcowych  
               2/ ++ Janina i Zdzisław Piszak 
18.30 ++ Teresa Stanisz - Msza św. gregoriańska 
 

 22. Niedziela Zwykła, 2 września 

   7.30  ++ Kazimierz Zawartka i zmarli z rodziny 
  9.00  + Stefan  
10.30   o Bł. Boże, światło Ducha Świętego, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski dla 
Jakuba 
12.00 dziękczynna za otrzymane łaski i zdrowie z prośbą o Bł. Boże i zdrowie dla 
Jarosława, Moniki, Magdaleny, Aleksandry i Heleny  
13.15 Za parafian, zwłaszcza przyjmujących chrzest 
17.00 ++ Bronisław Bieda i jego rodzice  
18.30  + Teresa Stanisz - greg. 2   
20.00  + Józefa, Florian i Wojciech Majtkowscy  
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  /J 2, 1 - 11/ 

 Trzeciego dnia odbywało się wesele w Kanie Galilejskiej i była tam Matka Jezusa. 
Zaproszono na to wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa 
mówi do Niego: «Nie mają już wina». 4 Jezus Jej odpowiedział: «Czyż to moja lub Twoja 
sprawa, Niewiasto? Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja2?» Wtedy Matka Jego powiedziała 
do sług: «Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie».  
 Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych do żydowskich oczyszczeń4, z 
których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do nich Jezus: «Napełnijcie stągwie 
wodą!» I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: «Zaczerpnijcie teraz i zanieście 
staroście weselnemu!» Oni zaś zanieśli. A gdy starosta weselny skosztował wody, która stała 
się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli 
- przywołał pana młodego i powiedział do niego: «Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, 
a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty zachowałeś dobre wino aż do tej pory».   
 Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i 
uwierzyli w Niego Jego uczniowie. 

 

 REFLEKSJA   

 Bogactwem Maryi jest Jej ubóstwo. To, co w Niej chwalebne, to Jej cichość. 
Mocy Maryi należy szukać w tym, że jest służebnicą Pańską. Tak mniej więcej o Matce 
Jezusa i Kościoła pisał Tomasz Merton, amerykański trapista i publicysta. Po 
rozważeniu powyższej perykopy ewangelicznej trudno nie przyznać mu racji i nie 
odnieść się do...wszechmocy Maryi. Nie, to też nie paradoks.  
 Jest taki tekst brewiarzowy, który nazywa Maryję wszechmocą błagającą.  
 Stąd dla nas tylko krok w stronę tej wszechmocy, czyli kolejna wyszeptana 
zdrowaśka. 
 I jeszcze jeden krok w kierunku poszukiwania prawdy o Matce Bożej. Krok z  
ks. Janem Twardowskim:  
 ...ręką farby sukni odgadnę, złote ramy i lipowe drewno 
 lecz dopiero gdzieś za swym obrazem  
 żywa jesteś i milczysz ze mną. 
 Ten obraz Czarnej Madonny. Ten, a nie inny budzi w nas Polakach największą 
świadomość Jej obecności. Obecności zazwyczaj niewidzialnej.  



SŁUCHAJMY GŁOSU RODZIN 

 Zamykaliśmy trzydziestokilometrową pętlę jednego ze szlaków rowerowych 
w gminie Czarny Dunajec. Właściwie nocą. Zjechaliśmy z transgranicznej ścieżki 
rowerowej Nowy Targ - Trstena, kierując się w stronę iluminowanego kościoła w 
Chochołowie. Kościół i księżyc wyznaczały cel naszej trasy. Pedałując ostrożnie 
podziwialiśmy koronę Tatr majaczącą na prawo, na południu, w oddali. Dotarliśmy 
do samochodu na parkingu obok kościoła punkt 21.00. Z wieży kościoła w 
Chochołowie gong odmierzył dziewięć miarowych uderzeń. Zajęty wyłączaniem w 
telefonie apki rejestrującej naszą trasę, powiedziałem: Dobrze by było usłyszeć teraz Apel.   
 Świat jest dzisiaj złożony, skomplikowany. Mamy poczucie, że nie tylko 
osoba, ale każda cząsteczka rzeczywistości rządzi się swoimi prawami. Właściwie 
bardzo trudno znaleźć dziś takie przekonanie moralne, czy religijne, które byłoby 
podzielane przez wszystkich. W samych sobie znajdujemy wiele cząsteczek, które 
stają się zarzewiami sprzeczności. Że wspomnę wypowiedź Cristiny Schlichting, 
hiszpańskiej dziennikarki podczas panelu na temat modlitwy rodziny w erze 
cyfrowej. Panel był jedną z części trwającego w Dublinie 9. Światowego Spotkania 
Rodzin, do którego dołączył dziś (w sobotę 25 sierpnia) papież Franciszek. Cristina 
przyznała się do tego, że sama zależy zawodowo od telefonu komórkowego. Dotyka 
go w ciągu dnia jak każdy z nas ok. 2000 razy i wykonuje przy jego użyciu 200 
operacji dziennie. Czuje się nieustannie podłączona. Robi wiele rzeczy na raz. 
Zdarzało się się, że dzieci karciły ją: Mamo, odłóż telefon podczas obiadu. Bo sama śledząc 
czat w sieci społecznościowej nie dostrzegała dziejącej się obok niej rzeczywistości.  
 W wieku 53 lat postanowiła to zmienić. Postanowiła połączyć te sprzeczne 
cząsteczki w sobie - aktywności zawodowej i obecności w rodzinie - w jedną całość.  
Po dwudziestej w domu wyłącza telefon. Żeby zauważyć bliskich. Żeby porozmawiać 
o tym, o co ich dzisiaj spotkało. Nauczyła się właśnie w rodzinie, od swoich dzieci, że 
wzajemny szacunek, obecność, zainteresowanie sobą i pomoc okazywana sobie 
nawzajem znaczą najwięcej.  
 Nie byle kto, bo Winston Churchill, premier Wielkiej Brytanii, prywatnie 
ojciec pięciorga dzieci powiedział, że łatwiej jest rządzić jakimś narodem, niż 
wychować czwórkę dzieci. Przyjmuję tę wypowiedź jako nie tracącą nic ze swej 
aktualności. Jako potwierdzenie prawdy o dopasowaniu rodziny do współczesnego 
społeczeństwa. O błogosławionej, pięknej i niezbędnej obecności rodziny w 
nowoczesnym społeczeństwie. Potwierdzenie wypowiedziane przez spełnionego 
męża stanu i ojca. Spotkanie Rodzin w Dublinie, jak i te wcześniejsze, w Rzymie (2 
razy) w Rio de Janeiro, w Manili, Walecji, Meksyku, Mediolanie i Filadelfii, 
zapoczątkowane w 1994 roku przez Papieża Jana Pawła II są również 
ogólnoświatowymi laudacjami na cześć rodziny.  
 Nie zdążyłem dokończyć słów, gdy zabrzmiały donośnie fanfary Apelu. Z 
wieży kościoła w Chochołowie, którego budowniczym był ks. Wojciech Blaszyński, 
orędownik nowatorskiego na owe czasy duszpasterstwa, korzystającego z pomocy 
rodzin.  
 Odłożyłem telefon.  
 Zanuciliśmy Apel wtórując fanfarom.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 21. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: w poniedziałek 
wspomnienie matki, św. Moniki, a we wtorek syna, św. Augustyna, biskupa i doktora 
kościoła. W środę wspomnimy męczeństwo św. Jana Chrzciciela. W sobotę 
wspomnienie bł. Bronisławy, średniowiecznej ksieni klasztoru Norbertanek na 
Salwatorze. To również 79. rocznica wybuchu Drugiej Wojny Światowej, czyli okazja 
do modlitwy do Niepokalanego Serca Maryi o pokój.   
 2. Jak zapowiadaliśmy przed wakacjami, witamy wśród nas ks. Wojciecha 
Matygę, pochodzącego z parafii w Poronininie, wyświęconego przed czterema laty, 
dotychczasowego wikariusza parafii MB Nieustającej Pomocy w Krzeszowie. Ks. 
Wojciech spróbuje pogodzić obowiązki doktoranta na wydziale historii Kościoła UPJP 
2 i wikariuszowskie w parafii. Będzie katechizował w wymiarze pół etatu w SP 153, w 
parafii zaopiekuje się młodzieżą oazową i Migdałkami, oraz po Szanownych 
Poprzednikach zajmie się redakcją parafialnego biuletynu informacyjnego Wspólnota.  
 3. Okazja do spowiedzi św. przed rozpoczęciem roku szkolnego i 
katechetycznego dla społeczności szkół i przedszkoli w naszej parafii codziennie od 
godziny 18.00 do 18.30. Msza św. na rozpoczęcie roku pracy dla tych społeczności w 
poniedziałek, 3 września o godzinie 10.00.  
 4. W bieżącym roku 26. Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej 
odbędzie się 16 września (w trzecią niedzielę miesiąca). Koszt przejazdu 10 PLN od 
osób dorosłych, dzieci i młodzież od 18 r. życia bezpłatnie. Zapisy przez trzy  
niedziele po każdej Mszy św. w zakrystii.  
 W poniedziałek po wieczornej Mszy św. spotkanie POAK w bibliotece 
parafialnej. W pierwszą sobotę miesiąca o 7.30 Msza św. i nabożeństwo do 
Niepokalanego Serca NMP. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 
zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych. Chorych zaopatrzymy 
sakramentami w najbliższą sobotę od godziny 9.30. 
 5. Od najbliższej niedzieli przywracamy odprawianie Mszy św. w niedziele i 
uroczystości o 13.15 i o 17.00. Od poniedziałku, 3 września przywracamy odprawianie 
w dni powszednie Mszy św. o godzinie 7.30 oraz spowiedź podczas każdej Mszy św. 
Od poniedziałku, 3 września wprowadzimy również nowy harmonogram 
urzędowania w kancelarii: w poniedziałki od 19.30 do 20.30, w czwartki od 17.00 do 
18.00 i w soboty od 8.30 do 9.30. 
 6. Podczas poświęcenia pojazdów przy okazji wspomnienia św. Krzysztofa 
zebraliśmy ofiarę, która po potrąceniu kosztów sprowadzenia dewocjonaliów 
pozwoliła przesłać na środki transportu dla misjonarzy ofiarę 600 PLN.  
 Ofiary inwestycyjne składane przez wiernych w sierpniu w połowie pokryły 
koszty odświeżenia mieszkań księży rozpoczynających pracę w naszej parafii. W 
niedzielę, 9 września zbierzemy składkę na potrzeby inwestycyjne w parafii. Bardzo 
dziękujemy ofiarodawcom za wsparcie wszystkich celów duszpasterskich.  
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Bronisława Paloca i w parafii MB 
Królowej Polski we Włosani śp. Aleksandrę Staszczak. Wieczny odpoczynek racz Im dać 
Panie... 
 



 


