
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 8 października do 14 października 2018 

Poniedziałek, 8 października 
7.00  1/ + Teresa Kralka 

 2/ + Stanisław Malota – int. od rodz. Bergerów 

 3/ Dziękczynna za otrzymane łaski dla Krzysztofa z prośbą o dalsze bł. Boże    

7.30  + Władysław Bruzda w 44 rocz. śm. oraz + Miłosz Krawczyk w 2 rocz. śm. 

18.30  ++ O miłosierdzie Boże dla zmarłej Janiny i pozostałych członków rodziny   

Wtorek, 9 października  
7.00 + Stefania 

7.30 O bł. Boże i opiekę MB i potrzebne łaski dla Merry i Jakuba z okazji zawarcia sakra-

mentalnego związku małżeńskiego – int. od rodz. Szczepanków 

18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Różańcowej i wsta-

wiennictwa św. Teresy od Dzieciątka Jezus dla członkiń VII Róży a dla ++ zmarłych z Róży 

radość życia wiecznego   

 Środa, 10 października 
7.00 + ks. Tadeusz 

7.30  ++ Janina i Franciszek, ++ Janina i Jóżef 

18.30 + Edward w 25 rocz. śm.  

 Czwartek, 11 października 
7.00  1/ O zdrowie i bł. Boże dla Gabrieli z okazji 19 rocz. ur. 

 2/ + Stanisłąw Malota – int. od Przedsiębiorstwa Pomocniczego MPWiK 

7.30 O świętość życia w rodzinie 

18.30 ++ Katarzyna i Kazimierz 

 Piątek, 12 października 
7.00 1/ O bł. Boże dla Marty i Jakuba 

 2/ O świętość życia w rodzinie 

 3/ O Boże bł. dla Danuty, Michała i Antoniego z okazji rocz. ur. 

7.30 + Janusz Urbański w 1 rocz. śm. 

18.30 ++ Janina, Zofia i Zygmunt oraz ++ zmarli z rodziny 

 Sobota, 13 października 
7.00 1/ + Edward Iwański – int. od żony i synów z rodzinami w dniu imienin i urodzin 

 2/++ Honorata i Władysław Perak 

7.30 1/+ Leszek 37 rocz. śm.; 2/+ Stanisław Malota – int od Pracowników Przedsiębiorstwa 

Pomocniczego MPWiKA  

18.30 O bł. Boże dla Małgorzaty w dniu imienin oraz + za zmarłą Wandę 

 28. Niedziela Zwykła, 14 października  
7.30  Za parafian 

9.00 ++ Alicja i Andrzej Pasternak i ich ++ rodzice 

10.30 + Stanisław Zamoyski 

12.00 + Krystyna Kocaworzka w 4 rocz. śm. 

13.15 + Janina Wiatrowska 

17.00 O bł. Boże dla Iwony i Janusza w 30 rocz. ślubu z prośbą o dalsze łaski dla nich i ich 

dzieci 

18.30 + Agnieszka Trutwin w 3 rocz. śm. 
20.00 ++ Stefania, Józef, Adam, oraz ++Jadwiga  i Zdzisław 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mk 10, 2-16/ 

Faryzeusze przystąpili do Jezusa, a chcąc Go wystawić na próbę, pytali Go, 
czy wolno mężowi oddalić żonę. Odpowiadając, zapytał ich: «Co wam przykazał Moj-
żesz?» Oni rzekli: «Mojżesz pozwolił napisać list rozwodowy i oddalić». 

Wówczas Jezus rzekł do nich: «Przez wzgląd na zatwardziałość serc waszych 
napisał wam to przykazanie. Lecz na początku stworzenia Bóg stworzył ich jako męż-
czyznę i kobietę: dlatego opuści człowiek ojca swego i matkę i złączy się ze swoją żoną, 
i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwojgiem, lecz jednym ciałem. Co więc 
Bóg złączył, tego niech człowiek nie rozdziela». 

W domu uczniowie raz jeszcze pytali Go o to. Powiedział im: «Kto oddala 
swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. I jeśli żona opuści 
swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo». 

Przynosili Mu również dzieci, żeby ich dotknął; lecz uczniowie szorstko za-
braniali im tego. A Jezus, widząc to, oburzył się i rzekł do nich: «Pozwólcie dzieciom 
przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im; do takich bowiem należy królestwo Boże. 
Zaprawdę, powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie 
wejdzie do niego». I biorąc je w objęcia, kładł na nie ręce i błogosławił je. 
 

REFLEKSJA 

 Konfrontacja pomiędzy faryzeuszami a Jezusem to kolejna próba, aby oskar-
żyć Jezusa o brak szacunku wobec tradycji żydowskich i prawa mojżeszowego. Tym 
razem pojawia się pytanie o legalność rozwodu. Odpowiadając na pytanie faryzeuszy, 

Jezus podąża do źródła istoty związku małżeńskiego: Na początku stworzenia Bóg 
stworzył ich jako mężczyznę i kobietę. (…) człowiek (…) złączy się ze swoją żoną, i 
będą oboje jednym ciałem. Jezus z najwyższą powagą opisuje małżeństwo jako 
coś, co przekracza zobowiązania umowne. Co więc Bóg złączył, tego niech czło-

wiek nie rozdziela. Niech nasza modlitwa otoczy wszystkich małżonków , a w 
szczególności tych, którzy przechodzą przez trudne chwile, aby odkryli, że w 
swoich zmaganiach i trudnościach nie są sami. Bóg, nasz Ojciec, nigdy ich nie 
opuści. 



MŁODZIEŻ, WIARA I ROZEZNANIE POWOŁANIA 
3 października rozpoczęło się w Watykanie XV Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Sy-

nodu Biskupów. Jego temat brzmi: Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania. Potrwa ono do 

28 października. 

W czerwcu br. przedstawiono w Watykanie Instrumentum laboris (dokument robo-

czy) październikowego zgromadzenia. Dokument zawiera refleksje nt. współczesnej młodzieży 

i jasno przedstawia cele październikowych obrad biskupów i ich znaczenia dla całego Kościo-

ła. Jest to rezultat wielu konsultacji: seminarium nt. młodzieży, które odbyło się we wrześniu   

2017 r. w Rzymie, konsultacji online, młodzieżowego spotkania przedsynodalnego w marcu br. 

z udziałem ok. 300 osób zebranych w Rzymie i 50 tys. młodych online. Pod uwagę wzięto 

także wiele informacji i refleksji, które młodzi ludzie przesyłali bezpośrednio do Sekretariatu 

Synodu – zarówno w formie opracowanych ankiet, jak i innych refleksji. 

Poznanie, interpretacja, dokonanie wyboru – trzy kroki charakterystyczne dla prak-

tyki rozeznawania duchowego stały się zarazem trzema wątkami porządkującymi refleksję nt. 

młodzieży, zawartą w Instrumentum laboris. Autorzy dokumentu przypominają, że rozeznawa-

nie to nie tylko jeden z tematów zbliżających się obrad biskupów, ale też metoda, którą powi-

nien posługiwać się Kościół, wychodząc na spotkanie z młodymi ludźmi. Wszystkimi, nie 

tylko związanymi już ze wspólnotą chrześcijan, gdyż Synod Biskupów poświęcony jest 

wszystkim młodym ludziom w wieku 16-29 lat. Na świecie jest ich ok. 1,8 mld i stanowią 

blisko jedną czwartą populacji. 

W oparciu o trzy słowa-klucze, autorzy Instrumentum laboris proponują następujący 

porządek refleksji: w pierwszym rozdziale przyjrzenie się rzeczywistości, w jakiej żyją młodzi 

ludzie i sposoby, jakimi posługuje się Kościół, by wyjść im naprzeciw. W drugim pogłębienie 

refleksji nt. rozwijania wiary i rozeznawania powołania współczesnej młodzieży. Trzecia część 

jest refleksją nad narzędziami i zadaniami, jakie w tym zakresie stoją przed Kościołem.  

Wiele spośród wyzwań współczesnej młodzieży, o których mowa w pierwszej części 

Instrumentum laboris, wiąże się z kryzysem w budowaniu relacji. Po pierwsze, dotyczy to 

rodziny. Młodzi są zgodni, co do fundamentalnego znaczenia rodziny w ich życiu, nawet jeśli 

rodzina i więzi rodzinne przeżywają dziś wielkie trudności. W innym miejscu, przywołany jest 

apel młodych ludzi, by towarzyszenie im rozpocząć od troski o rodziny, z których wyrastają, 

albo o których marzą. 

W ślad za kryzysem więzi rodzinnych idzie pogłębiająca się przepaść między pokole-

niami, polegająca nie na konflikcie pokoleń, ale na wzajemnym niezrozumieniu. Młodym bra-

kuje nie tylko dorosłych przewodników w wierze, ale wręcz „jakichkolwiek” dorosłych, z 

którymi łączyłoby ich coś więcej, niż relacje oparte na uczuciach.  

Kryzys w budowaniu relacji związany jest też z brakiem zdolności młodego pokolenia 

do podejmowania wiążących decyzji, dotyczących kierunku kształcenia, wykonywanego za-

wodu, czy życia osobistego. Na trudności w podejmowaniu decyzji składa się szereg czynni-

ków społecznych i ekonomicznych, a także pewne dyspozycje psychiczne, np. brak odwagi 

podejmowania ryzyka, ograniczona intuicja emocjonalna, czy potrzeba bycia w centrum uwagi.  

(Ciąg dalszy rozważań nt.  Instrumentum laboris nastąpi)  

 

MODLITWA ZA SYNOD POŚWIĘCONY MŁODZIEŻY 

 

 Panie Jezu, Twój Kościół skupiony wokół Synodu kieruje wzrok na wszystkich mło-

dych ludzi świata. Prosimy Cię, by z odwagą wzięli oni życie w swoje ręce, zawsze mając wolne 

serca dążyli do najpiękniejszych i najgłębszych celów.  

 Pomóż im odpowiedzieć na wezwanie, które kierujesz do każdego z nich, by realizując 

właściwy projekt życia osiągnęli szczęście wsparci obecnością mądrych i ofiarnych przewodni-

ków. Otwieraj ich serca na wielkie marzenia i uczyń wrażliwymi na dobro innych.  

 Niech trwają pod Krzyżem jak Umiłowany Uczeń, by przyjmować w darze Twoją Mat-

kę. Uczyń ich świadkami Twojego Zmartwychwstania, by doświadczając Twojej bliskości, 

głosili z radością, że jesteś Panem. Amen. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 27. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

 1. We wtorek święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa, a w sobotę bł. Honorata 

Koźmińskiego, kapłana. W najbliższą niedzielę 18. Dzień Papieski pod hasłem Promieniowa-

nie Ojcostwa. Przeprowadzimy zbiórkę do puszek dla zdolnej i mniej zamożnej młodzieży, 

której kształcenie wspiera Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia.   

 

 2. W czwartek rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Jana Kantego. Do 

wspólnej modlitwy zapraszamy w czwartek Zespół Charytatywny, w piątek młodzieżową, w 

sobotę Domowy Kościół.  

 

 3. W poniedziałek i wtorek pierwsze spotkania dla kandydatów do bierzmowania z 

klas ósmych SP i trzecich gimnazjum po Mszy św. wieczornej w sali nr 6. W poniedziałek o 

9.00 spotkanie Zespołu Charytatywnego w bibliotece parafialnej.  

 

 4. Przy skarbonie można zabrać karteczki wypominkowe. Wypełniamy formularze 

zaznaczając, czy wypominki mają być odczytane jako jednorazowe, czy roczne i - w wypadku 

rocznych - przed którą Mszą św. w niedzielę. Wypełnione formularze wypominków przyjmu-

jemy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Można je również 

wrzucić do koszyka składkowego. Plik karteczki wypominkowej można także pobrać ze strony 

internetowej parafii.  

 

 5. Powoli zbliża się czas na przygotowanie szlachetnej paczki dla potrzebujących. 

Chętnych do włączenia się w grono wolontariuszy zapraszamy po stosowny kontakt do zakry-

stii.   

 

 6. W poniedziałek o 16.00 w Bożym Młynie Klub Młodego Przyrodnika, czyli zajęcia 

dla wszystkich dzieci zainteresowanych otaczającym nas światem. We wtorek o 18.00 spotka-

nie z panią mecenas Małgorzatą Wassermann, a w czwartek o godz. 19.00 rozpoczęcie kolej-

nego cyklu warsztatów "Przełamywanie barier" z p. dr Jerzym Kołodziejem. 

 


