
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 09 września do 15 września 2019 

 

Poniedziałek, 09 września – WSPOMNIENIE BŁ. ANIELI SALAWY, DZIEWICY 

7.00 + 1) + Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska); 2) + Zofia Dębska – int. od 

Róż Różańcowych  
7.30 + Adam Widomski – int. od kuzynki Heleny z Rodziną 

18.30 + Kazimiera Zawartka w 4. rocz. śm. 

Wtorek, 10 września – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA KLAWERA, PREZBITERA 

7.00 + Longina w 15. rocz. śm. 
7.30 + Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 + Roman w 13. rocz. śm. 

Środa, 11 września   

7.00 + Aleksander Gawron  
7.30 + Marek Radosz – int. od siostry Agaty z Rodziną 

18.30 + Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska) 

Czwartek, 12 września – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA MARYI 

7.00 + Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska) 
7.30 + Marek Radosz – int. od rodziny Sionko z Łapanowa 
18.30  + Ireneusz w 1. rocz. śm. 

Piątek, 13 września – WSPOMNIENIE ŚW. JANA CHRYZOSTOMA, BISKUPA I 

DOKTORA KOŚCIOŁA 

7.00 1) Dziękczynna za 50. lat małżeństwa Aleksandry i Ryszarda Kulma z prośbą o 
dalsze Boże błogosławieństwo dla Nich i całej Rodziny 2) REZERWACJA 
7.30 + Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 ++ Eugenia, Grzegorz 

Sobota, 14 września – ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO 

7.00 1) + Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska); 2) + Leszek Zabdyr – int. od 
Żony z Rodziną 

7.30 + Marek Radosz – int. od cioci Anieli z Rodziną 
15.00 Msza Św. w ramach akcji POLSKA POD KRZYŻEM 
18.30 ++ Stefan i Stanisława Grobliccy 

XXIV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 15 września – WSPOMNIENIE NMP BOLESNEJ 

7.30 + Zygfryd Motyka w 8. rocz. śm. 
9.00 + Maria Olech w 6. rocz. śm. 
10.30 + Genowefa Kozień 

12.00 1) + Józefa Chojnacka (Msza Św. gregoriańska); 2) Dziękczynna z prośbą o Boże 
błogosławieństwo dla Teresy i Kazimierza w 55. rocz. ślubu oraz dla całej Rodziny  
13.15 Dziękczynna za narodziny Zosi z prośbą o Boże błogosławieństwo 

17.00 W intencji Panu Bogu wiadomej 
18.30 ++ Maria, Stanisław i Agnieszka  

20.00 Za Parafian  
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XXIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 14,25-33/ 
Wielkie tłumy szły z Jezusem. On zwrócił się i rzekł do nich: ”Jeśli kto 

przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci 

i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. 

Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem. 

Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw, a nie oblicza 

wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej gdyby założył fundament, a nie zdołał-

by wykończyć, wszyscy patrząc na to zaczęliby drwić z niego: «Ten człowiek zaczął 

budować, a nie zdołał wykończyć». 

Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie 

usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w dziesięć tysięcy ludzi może stawić czoło temu, 

który z dwudziestu tysiącami nadciąga przeciw niemu? Jeśli nie, wyprawia posel-

stwo, gdy tamten jest jeszcze daleko, i prosi o warunki pokoju. 

Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może 

być moim uczniem”. 

 

REFLEKSJA 

Karykaturą, a nie uczniem Jezusa, jest każdy, kto idzie za Mistrzem z Na-

zaretu, ale nie słucha Go, ponieważ ważniejsze są dla niego słowa ojca, żony, 

dziecka, brata lub jego osobiste racje. Karykaturą ucznia Jezusa jest każdy, kto 

chce iść za Nim, ale nie jest gotów na sprzeciw, krytykę, odrzucenie, prześladowa-

nie. Karykaturą jest także każdy, kto, idąc za Jezusem, nie trzyma się Jego dłoni, 

ale tego wszystkiego, co sam posiada – dorobku życia, kontaktów telefonicznych, 

własnych zdolności, sposobów myślenia, oceniania, dążeń, celów, ideałów. Aby 

przyjąć dar mądrości w szkole Jezusa, trzeba uwolnić serce od innych nauczycieli i 

aksjomatów.  



POLSKA POD KRZYŻEM 

 Wspólna modlitwa w święto 

Podwyższenia Krzyża Świętego, to wielkie 

wezwanie do przyjęcia Zbawienia, którego 

Jezus dokonał umierając na Krzyżu, 

wezwanie do wyznania wiary i nawrócenia. 

Polska pod Krzyżem to kolejne 

duchowe wydarzenie organizowanie przez ekipę z Fundacji Solo Dios Basta. W 

październiku 2016 r. odbyła się Wielka Pokuta, czyli wielkie nabożeństwo 

Polaków na Jasnej Górze, podczas którego – jak mówią przedstawiciele fundacji – 

uznaliśmy przed Bogiem, że jesteśmy ludźmi grzesznymi, słabymi, i że 

potrzebujemy Jego pomocy. 

To wtedy na Jasnej Górze narodził się pomysł zorganizowania Różańca do 
Granic, żeby oddać Polskę i wszystkich Polaków opiece Matki Bożej, który 

doszedł do skutku w październiku 2017 r. A ponieważ Maryja prowadzi pod 

Krzyż, stąd kolejne zaproszenie – tym razem do wspólnej modlitwy u stóp Krzyża.  

Jest wielka potrzeba takiej modlitwy. Dlaczego? Dlatego, że w ostatnim 

czasie wzmogły się ataki na Kościół ze strony antychrześcijańskich środowisk. 

Bluźnierstwa zaczęły szerzyć się na nieznaną nam skalę. Usłyszeliśmy o księżach 

popełniających samobójstwa i porzucających stan kapłański. Na całym świecie ma 

miejsce masowe odejście od wiary. To co dotychczas było jasno nazywane 

grzechem staje się przedmiotem debaty. Płoną kościoły i katedry. Tę listę 

moglibyśmy jeszcze wydłużać. Lepiej jednak zadać sobie pytanie: co możemy 

teraz zrobić? Jesteśmy chrześcijanami, ludźmi nadziei i znamy siłę modlitwy. A 

znakiem zwycięstwa jest dla nas Krzyż Chrystusa.  

Dziś, gdy tyle sił duchowego zła uderza w Kościół i w ludzi wierzących, 
dajmy się zaprowadzić Maryi pod krzyż Chrystusa – napisał abp Marek 

Jędraszewski, metropolita krakowski, w komunikacie zachęcającym wiernych 

archidiecezji krakowskiej do duchowego udziału w akcji ewangelizacyjnej Polska 

pod Krzyżem. Dlatego Duszpasterze Parafii św. Jana Kantego, odpowiadając na 

inicjatywę Fundacji Solo Dios Basta, zapraszają wszystkich ludzi dobrej woli na 

wspólną modlitwę w blasku Krzyża Chrystusowego do kościoła parafialnego św. 

Jana Kantego w najbliższą sobotę, 14.09.2019 r.  

 

PROGRAM 

 14.15 – Zawiązanie wspólnoty pod krzyżem misyjnym na placu naszego 

kościoła. 
 14.15 – Droga Krzyżowa.   
 15.00 – Eucharystia w kościele górnym pod krzyżem w prezbiterium. 
 Okazja do sakramentu pokuty i pojednania podczas Mszy Świętej.  
 16.00 – Różaniec przed IHS: Tajemnice Bolesne. 

 Po błogosławieństwie IHS pobłogosławimy krzyżyki przyniesione przez 

wiernych i zakupione w kościele. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

1. Dziś w Archidiecezji Krakowskiej 27. Pielgrzymka Rodzin do Kalwarii Zebrzy-

dowskiej. Łączymy się duchowo z pielgrzymami wypraszającymi łaski u Boga 

przez Niepokalane Serce Maryi również dla nas. Jutro wspomnienie bł. Anieli 

Salawy, dziewicy. W czwartek wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi i 336. 

rocznica wiktorii wiedeńskiej. W piątek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, bi-

skupa i doktora Kościoła, w sobotę święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W 

Polsce dzień inicjatywy modlitewnej Polska pod krzyżem, z centralnymi obchoda-

mi w Kruszynie pod Włocławkiem. W inicjatywę włączy się również nasza para-

fia. Zapraszamy o 14.15 pod krzyż misyjny na placu naszego kościoła. Stąd roz-

poczniemy drogę krzyżową. Po niej, o 15.00 w kościele górnym odprawimy Mszę 

św. pod krzyżem w prezbiterium.  Okazja do spowiedzi św. podczas Mszy św. Za 

udział w drodze krzyżowej i w różańcu możemy uzyskać odpust zupełny. O 16.00 

przed Najświętszym Sakramentem odmówimy bolesną część różańca świętego. Po 

błogosławieństwie NS pobłogosławimy krzyżyki przyniesione przez wiernych i 

zakupione w kościele. Więcej szczegółów o czuwaniu pod krzyżem w Kruszynie i 

w naszej parafii na stronie internetowej i w gablotach.  W najbliższą niedzielę roz-

poczniemy 9. Tydzień Wychowania pod hasłem: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? 2. 

We wtorki wyjątkowo spowiedź w tym roku szkolnym w kościele dolnym przed 

Mszą św. wieczorną, czyli od godziny 18.00. W pozostałe dni podczas Mszy św. 

3. Zbiórka ministrantów w piątek o 17.00, a lektorów o 19.15. Oaza młodzieżowa 

zainaugurowała kolejny rok formacyjny. Zapraszają młodzież od klas siódmych 

SP do studentów na spotkania piątkowe, które rozpoczynają się Eucharystią o 

godz. 18:30, później zapraszają do salki oazowej. Pierwsza próba orkiestry dętej 

jutro o godzinie 17.30 w sali nr 4. Zapraszamy chętnych do wspólnego muzyko-

wania. Panama Chór zaprasza na wtorkowe próby w Bożym Młynie o godzinie 

19.15 i na warsztaty muzyczne w Zawoi w najbliższy weekend. Po Mszy św. dla 

dzieci o 10.30: cotygodniowa szkółka niedzielna w Bożym Młynie. W salce Bo-

żych Nutek spotkanie organizacyjne w nowym roku formacyjnym z ich rodzicami. 

Młynarze polecają zapoznanie z informacjami w gablocie o stałych zajęciach dla 

dzieci, młodzieży i dorosłych, zwłaszcza o rozpoczętych kursach komputerowych. 

4. Dziękujemy za wskazanie potrzeby wymiany szyby w wejściu głównym do 

kościoła. Szklarze zapowiedzieli serwis w najbliższą środę. W bieżącym tygodniu 

w kaplicy MBM przy ołtarzu ustawimy rzeźbiony krzyż procesyjny wkompono-

wany w kompleksowy wystój kaplicy. Prace oszacowano na 6 tys. PLN. Zgodnie z 

planem trwa również przygotowanie projektu i kosztorysu wymiany nagłośnienia 

w kościele dolnym. Dziękujemy wszystkim za ofiary na potrzeby naszej wspólno-

ty parafialnej.  


