
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  6 XI  do  12 XI 2017 

Poniedziałek, 6 XI 
 

  7.00  1) ++ Anna, Józef, Helena, Józef 
           2) ++ Józef, Józefa 
  7.30  ++ Maria i Szymon Gądek 
18.30  + Janina Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska) 
 

Wtorek, 7 XI 
 

  7.00  + Mieczysław Kowalczyk w 27. rocz. śm. 
  7.30  + Janina Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska) 
18.30  + Zofia Gadocha w 15. rocz. śm. 
 

Środa, 8 XI 
 

  7.00  + Janina Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska) 
  7.30  ++ Maria i Edward 
18.30  + Andrzej Paczyński 
 

Czwartek, 9 XI 
   7.00  1) + Aniela Rogala – int. od Jacka i Celiny Pazdur z rodziną 

           2) + Janusz Urbański – int. od Jacka i Renaty z rodziną 
   7.30  + Artur Śliwa 
 18.30  + Janina Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska) 
 

Piątek, 10 XI  
 

   7.00  1) + Jan Przeniosło 
            2) W intencji Panu Bogu wiadomej 
   7.30  + Janina Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska) 
 18.30  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – od Straży Honorowej NSPJ 
 

Sobota, 11 XI  
 

  7.00   1) + Janina Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska) 
            2) + Jan Sajdera – int. od Wiesławy i Macieja Głowackich 
  7.30  ++ Flora, Witold Gantkowscy i zmarli rodzice 
18.30  W intencji Ojczyzny 
 

Niedziela, 12 XI 
 

  7.30  W intencji III Róży Różańcowej – O Boże błogosławieństwo dla żyjących a dla   
           zmarłych o wieczny pokój 
  9.00  Dziękczynna w dniu 40 rocz. urodzin z prośbą o Boże błogosławieństwo dla  
           Andrzeja i jego rodziny 
10.30  + Janina Wódecka-Suskiewicz (Msza św. gregoriańska) 
12.00  ++ Józef Niezgoda w 11. rocz. śm., Józef Wójcik w 21. rocz. śm. i zmarli z rodzin  
           Orawiec, Wójcik, Niezgoda 
13.15  Za parafian 
17.00  + Mirosław Niejadlik w 44. rocz. śm. 
18.30  ++ Władysława w 9. rocz. śm., Marta 
20.00  ++ Zdzisław Garusiński i Eugeniusz Omył 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt 23, 1-12 / 

     Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: «Na katedrze 
Mojżesza zasiedli uczeni w Piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie 
wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale 
sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia i kładą je ludziom na 
ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. 
     Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. 
Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszczów. Lubią zaszczytne 
miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na 
rynkach i żeby ludzie nazywali ich Rabbi. A wy nie pozwalajcie nazywać się 
Rabbi, albowiem jeden jest wasz Nauczyciel, a wy wszyscy jesteście braćmi. 
Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem; jeden bowiem jest Ojciec wasz, 
Ten w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami, bo jeden jest 
tylko wasz Mistrz, Chrystus. 
    Największy z was niech będzie waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie 
poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony». 
 

REFLEKSJA     
   

     Miło jest czytać słowa Jezusa, w których tak bardzo obnaża obłudę 
faryzeuszów, ale całkiem niemiło byłoby takich słów wysłuchać, będąc ich 
adresatem. A przecież to jest prawda o mnie. 
     Faryzeusze są wszędzie, wśród wierzących i ateistów, wśród zakonników  
i publicystów. Łączy ich jedno hasło: „Faryzeusze wszystkich krajów łączcie się 
przez oburzenie”. 
     Oburzenie jest tym gatunkiem niezadowolenia z siebie, które udaje, że jest 
niezadowoleniem z innych. Możemy śmiało powiedzieć, że tego oburzają czyjeś 
komary, kto połyka swoje wielbłądy. Brudne ręce oburzają tych, którzy ukrywają 
brudne nogi. To zadziwiające, że wrażliwość estetyczna aż nazbyt często ukrywa 
niechlujstwo etyczne! 

  



„Być dla ubogich – żywa Ewangelia” 

     Św. Wincenty à Paulo to trzeci wzór osobowy dla Brata Alberta – 
człowiek, o którym ks. Michalski pisze, że Brat Albert odkrył  
w stosunku do niego powinowactwo duszy. Powinowactwo duszy  
z tym, kim był i jak działał św. Wincenty. 

     Wincenty żył w XVI wieku we Francji i był człowiekiem, który stał 
się ikoną miłosierdzia wobec bezdomnych, ubogich, bezrobotnych. 
Zaczął swoją misję w wielkim szpitalu paryskim, który nazywał się 
Dom Boga. Trzeba pamiętać, że wtedy szpitale były przytułkami, gdzie 
zbierano biedotę – ludzi, którzy nie mieli środków do życia, najczęściej 
nie mieli też domu. Wincenty zajmował się także dziećmi, które były 

wyrzucane z domów i takimi biedakami, którzy potracili pracę i trzeba było im 
organizować warsztaty pracy.  

     O swoich księżach Wincenty mówił tak: „Jeżeli ksiądz posiada jakieś rzeczy, należą one 
do Boga i do ubogich. […] Prawdziwy misjonarz nie musi się martwić o dobra tego świata. 
Powinien zaufać Opatrzności”. To samo znajdujemy w życiu św. Brata Alberta – 
przekonanie, że Bóg zawsze dostarczy środków wtedy, kiedy trzeba. Od Wincentego Brat 
naszego Boga nauczył się też wybrać własne ubóstwo z racji na posługę ubogim 

     Wincenty jest też bliski Bratu Albertowi ze względu na swoje nawrócenie. Wincenty 
wcale się nie urodził świętym, raczej się nim stawał i to przez dobre kilkanaście lat. 
Księdzem został z bardzo wątpliwych pobudek. Pochodził z biednej rodziny i kapłaństwo 
wydawało mu się sposobem na ucieczkę z domu, w którym panowała nędza. Jednak 
można powiedzieć, że Wincenty jest dowodem na to, że można coś zacząć z najgłupszych 
powodów, a wytrwać w tym dla najlepszych. W drodze nawrócenia Wincentego dużo rolę 
odegrało też cierpienie, szczególnie kiedy jako niewolnik musiał pracować na galerach. 
Często jest tak, że człowiek musi dojść do jakieś ściany w życiu, żeby się odwrócić i pójść 
wreszcie we właściwą stronę. Tak samo było z bratem Albertem. 

     Dwa zdania Wincentego à Paulo wydają się kluczowe dla zrozumienia tego, co zrobił 
Brat Albert. Pierwsze zdanie brzmi: „Musimy być przekonani, że służąc ubogim 
świadczymy sprawiedliwość, a nie miłosierdzie”. Drugie zdanie z tym pierwszym się 
łączy: „Nie pytaj, na co człowiek zasługuje. Pytaj o to, czego potrzebuje”. Posługiwanie 
ubogim jest sprawiedliwością. W tym kierunku prowadzi nas św. Wincenty à Paulo i w 
tym samym kierunku na pewno prowadzi nas św. Brat Albert, który w świecie walki o tak 
zwaną sprawiedliwość społeczną pokazywał, że do niej dochodzi się przez zastosowanie  
w praktyce Ewangelii, a nie przez walkę klas i pomysły z ducha socjalistycznego, 
komunistycznego. 

     To już ostatni artykuł poświęcony św. Bratu Albertowi. Z pewnością przytoczone w 
tych tekstach historie, refleksje i przykłady mogą być doskonałą inspiracją do osobistego 
rozwoju. Niech dadzą też siłę, aby zrealizować wezwanie Brata Alberta: „Powinno się być 
dobrym jak chleb. Powinno się być jak chleb, który dla wszystkich leży na stole, z którego 
każdy może kęs dla siebie ukroić i nakarmić się, jeśli jest głodny.” 

(artykuł na podstawie książki ks. bpa Grzegorza Rysia „Brat Albert – Inspiracje”) 

  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 31. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

      

     1. W czwartek święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, w piątek 
wspomnienie św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, w sobotę wspomnienie św. 
Marcina  
z Tours, biskupa, Narodowe Święto Niepodległości w 99 rocznicę jej odzyskania przez 
Polskę. Msze św. w intencji Ojczyzny w sobotę o godzinie 18.30 i w poniedziałek, 13 
listopada o godz. 10.00 z udziałem dzieci i  młodzieży ze szkół na terenie parafii. Po niej 
przedstawienie patriotyczne przygotowane przez społeczność SP nr 153 im. ks. prof. Józefa 
Tischnera. Zachęcamy do wspólnej modlitwy i do udekorowania naszych mieszkań flagami 
narodowymi.  
     2. Modlitwa z odczytywaniem wypominków jednorazowych do środy włącznie  
o godzinie 18.00. Od dzisiaj odczytujemy nową edycję wypominków rocznych przed 
Mszami św. o godzinie 7.30, o 12.00 i o 17.00. W intencji wypominanych w wypominkach 
jednorazowych i rocznych odprawimy 11 Mszy św. w każdy pierwszy piątek miesiąca od 
grudnia do października 2018 r. o godzinie 7.00. Dziękujemy za ofiary pieniężne składane 
przy zgłaszaniu wypominków. 
     Przypominamy, że do 8 listopada po nawiedzeniu cmentarza i modlitwie za zmarłych 
przynajmniej w myśli zyskujemy odpust zupełny za dusze w czyśćcu cierpiące. W 
pozostałe dni roku po modlitwie i nawiedzeniu cmentarza zyskujemy odpust cząstkowy.  
     3. W poniedziałek, 6 listopada o 9.30 w bibliotece parafialnej spotkanie Zespołu 
Charytatywnego. 
     4. W niedzielę 22 października zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski 
przeprowadziliśmy liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej Mszy św. W naszym 
kościele uczestniczyło 3012 wiernych co (przy założeniu, że parafia liczy ok. 6 tys. wiernych 
i wszyscy uczestniczący byliby naszymi parafianami) daje 50,2% ogólnej liczby wiernych 
naszej parafii. Dziękujemy zatem wszystkim parafianom i wszystkim gościom naszej 
parafii za uczestnictwo w niedzielnym zgromadzeniu eucharystycznym. 60% z 
uczestniczących i 70 % komunikujących to kobiety. Trzech z dziesięciu uczestniczących we 
Mszy św. przyjęło komunię św. Dziękujemy Oazie i ministrantom za posługę liczenia. 
     5. W czwartek, 9 listopada br. o godzinie 16.30 w naszym kościele ostatni w tym roku 
recital dyplomowy Arkadiusza Pawliczka z klasy organów prof. Mirosławy Semeniuk-
Podrazy. W programie utwory Buxtehude'go, L. Vierne'a, M. Sawy, J. Alaina,  
J. Rheinbergera. Więcej szczegółów na plakatach w gablotach.  
     6. Od lipca br. obok bieżących opłat związanych z utrzymaniem parafii wydaliśmy  
z funduszu parafialnego 24,5 tys. PLN na automatykę do bram wjazdowych na plac 
kościelny i na przygotowanie odpustu św. Jana Kantego. Dziękujemy wszystkim 
ofiarodawcom składającym swe ofiary w kopertach do koszyków składkowych i 
przelewami na konto parafialne.  
     7. W Bożym Młynie w sobotę 11 listopada po Mszy św. wieczornej za Ojczyznę wspólne 
śpiewanie pieśni patriotycznych, na które organizatorzy zapraszają wszystkich chętnych 
śpiewających prywatnie i zrzeszonych w chórach parafialnych. Najbliższe spotkanie  
w ramach kursu komputerowego dla seniorów nie odbędzie się. Zapraszamy na spotkanie 
za tydzień.  
     8. W minionym tygodniu  pożegnaliśmy śp. Stanisławę Peszko. Wieczne odpoczywanie 
racz Jej dać Panie.. 


