
INTENCJE  MSZALNE  od  11.06  do  17.06. 2018r. 

Poniedziałek 11.06. 
  7.00  + Teresa Kralka 
  7.30  + Anna Surówka - od Daniela z rodziną 
18.30  ++ Marian Sikora, Krzysztof Kogut 

Wtorek 12.06. 
  7.00  + Anna Surówka - od szwagierki Teresy z rodziną 
  7.30  ++ ks. Kazimierz, Anna, Jan, Stefan Bojdo 
18.30  + Andrzej Nowak  

Środa 13.06. 
  7.00  + Krystyna i Antoni 
  7.30  + Anna Surówka - od brata Stanisława z żoną Wandą 
18.30  ++ zmarli rodzice Irena i Zenon, teściowie Franciszka i Antoni oraz Robert 

Czwartek 14.06. 
  7.00  1) ++ Antoni i Wiktoria Hahn 
           2) + Anna Surówka - od bratanków Florczyk i Pierchała 
           3) O zdrowie i potrzebne łaski oraz opiekę Matki Bożej dla Genowefy Kowalczyk 
  7.30  ++ Danuta i Leszek Bujasowie 
18.30  ++ Zofia Chłopek w 7. rocz. śm., Zdzisław Chłopek w 22. rocz. śm. 

Piątek 15.06. 
  7.00  1) + Adela Bednarczyk - od Marii i Jana Kubicz z rodziną 
           2) + Anna Surówka - od rodziny Dzierwów 
  7.30  + Jan Sieńko - od dzieci 
18.30  1) ++ Anna, Jan, Andrzej i zmarli z rodziny 
           2) Dziękczynna za otrzymane łaski dla Łukasza w 18. rocz. urodzin z prośbą o dary   
               Ducha Świętego w dorosłym życiu i by dążył do świętości 
           3) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Katarzyny 

Sobota 16.06. 
  7.00   1) + Grażyna Marzec w 5. rocz. śm. 
            2) + Jan Sieńko - od siostry Alicji z mężem 
  7.30  ++ Jan, Zofia, Franciszek 
18.30  Intencje nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia 

Niedziela 17.06. 
  7.30  ++ Jolanta i Edward 
  9.00  + Stanisław Szopa - od żonym córek Małgorzaty i Eweliny, syna Dawida z rodzinami 
10.30  O Zdrowie i Boże bł. dla Jarosława, Moniki, Magdaleny, Aleksandry i Hanny 
12.00  ++ Marcin Bosak, Władysław Korbiel 
13.15  Za parafian 
17.00  O Boże bł. dla Elżbiety i Henryka w 40. rocz. ślubu oraz dla całej rodziny 
18.30  + Józef Andrzejewski w 20. rocz. śm. 
20.00  ++ Romuald-Tadeusz, Jadwiga 
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                W S P Ó L N OTA  
BIU LETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

www.jankanty.pl 
E wa n g e l ia  n a  n ie dz ie lę  ( M k  3 , 2 0 - 3 5 )  
 Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet 
posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. 
Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, 
mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy».  
 Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan 
wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie 
może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. 
Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz 
koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza 
wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: 
Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. 
Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz 
winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». 
 Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go 
przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka          
i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są 
moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi 
bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką». 
R e f l e ksja   
 Grzechem przeciwko Duchowi Świętemu jest świadome odrzucanie Bożej łaski         
i daru zbawienia, które przyszły przez Jezusa Chrystusa. 
 Ten straszny grzech, jak uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego może przybrać 
formę: rozpaczy o łasce Bożej, zuchwałego grzeszenia przeciwko miłosierdziu Bożemu, 
sprzeciwianiu się uznanej prawdzie chrześcijańskiej, zazdrości bliźniemu łaski Bożej, 
stanu serca zatwardziałego na zbawienne napomnienia i rozmyślnego trwania w braku 
pokuty. Pamiętajmy, że miłosierdzie Boże jest nieskończone ale nie jest absurdalne. 

http://www.jan-kanty.pl


Oblężenie Jasnej Góry 2018 
 Tytuł może wywołać niepokój, że znów czeka nas powtórka potopu 
szwedzkiego. Jednak możemy być spokojni. To tylko, albo aż, organizowane po raz 
drugi, w Dniu Ojca (23 czerwca), wspólnie z liderami wielu męskich środowisk           
w Polsce, „Męskie Oblężenie Jasnej Góry" - narodowa pielgrzymka mężczyzn. 
Tematem tegorocznego spotkania będzie „TU JESTEŚMY NAPRAWDĘ WOLNI". 
 W wydarzeniu Męskiego Oblężenia Jasnej Góry skupia się kilka ważnych nurtów. 
Najpierw wielka potrzeba pielgrzymowania do miejsca, gdzie znajduje się grób osoby 
świętej lub szczególny wizerunek, ale zaraz dalej potrzeba modlitwy w takim miejscu  
w większej grupie, we wspólnocie osób podobnie czujących, myślących. Nie bez 
znaczenia w przypadku tej pielgrzymki jest także fakt, że przyjazd do miejsca świętego 
dotyczy mężczyzn. 
 Trochę w obecnej dobie osłabła świadomość, że wpajanie słów Bożych                           
w świadomość i serce dziecka ma dokonywać nade wszystko ojciec. Owszem, mamy 
do czynienia z kryzysem męskości i ojcostwa, ale właśnie ten element postawy 
odpowiedzialności za dzieci, osłabł najbardziej, co jest niezwykle niebezpieczne dla 
przyszłego pokolenia. 
 Cieszy więc bardzo fakt, że w sercach wielkiej ilości mężczyzn w Polsce Duch 
Święty zapoczątkował pragnienie, potrzebę spotykania się we wspólnocie, wspólnej 
modlitwy, ale także wyjazdu na Jasną Górę. Przyglądając się wielkiemu duchowemu 
poruszeniu męskiej części naszego Kościoła nie możemy mieć wątpliwości, że jest efekt 
szczególnego tchnienia Ducha. W ostatnich latach w naszej Ojczyźnie powstało wiele 
różnych męskich wspólnot w wyniku działania oddolnego, bez planowania                          
i wypracowywania programów duszpasterskich. Mamy więc w wielu parafiach grupy 
Mężczyzn Świętego Józefa, Plutony Różańca, Rycerzy Kolumba, Bractwa św. Pawła, 
Rycerzy św. Jana Pawła II i wiele innych. Osoby od wielu lat zajmujące się 
duszpasterstwem małżeństw i rodzin widzą wyraźnie, jak waży jest to nurt formacyjny, 
właśnie z punktu widzenia skuteczności działań na rzecz świętości naszych 
podstawowych wspólnot. 
 Tegoroczne Oblężenie traktujemy jako jednodniowe rekolekcje dla mężczyzn. Na 
miejscu od godziny 14.00 czeka nas cykl katechez przeplatanych uwielbieniem. Swoją 
obecnością zaszczyci nas Arcybiskup Grzegorz Ryś, doskonale rozumiejący, jako osoba 
odpowiedzialna za nową ewangelizację, jak ważne jest rola mężczyzny w tych 
działaniach. Będzie z nami długoletni duszpasterz rodzin biskup Stanisław Stefanek. 
Jego wiedza i doświadczenie bez wątpienia stanie się dla nas znaczącym ubogaceniem. 
W nurt duszpasterstwa rodzin wpisuje się jeszcze Jacek Pulikowski i Mieczysław 
Guzewicz. Cieszymy się bardzo z obecności Donalda Turbitta, światowego lidera grup 
Mężczyzn św. Józefa. Część formacyjna uwieńczona zostanie wielkim dziękczynieniem 
w postaci mszy, zawierzenia, modlitwy wstawienniczej i Apelu Jasnogórskiego. 

Więcej informacji: www.oblezenie.mezczyzni.net 

Ogłoszenia na X Niedzielę Zwykłą 
  1. Dziś odpust w parafii macierzystej św. Antoniego z sumą o 12.00.             
W środę o 18.00 suma odpustowa w Rząsce. W poniedziałek wspomnienie św. 
Barnaby, apostoła, we wtorek bł. Piotra Dańkowskiego i towarzyszy męczeństwa, 
w środę wspomnienie św. Antoniego z Padwy, prezbitera i doktora Kościoła,          
w czwartek bł. Michała Kozala, biskupa i męczennika.  
 2. W sobotę wieczorną Mszę św. odprawimy w intencjach nowennowych do 
Matki Bożej Miłosierdzia. Później nabożeństwo czerwcowe połączone z nowenną.  
 3. W dni powszednie nabożeństwa czerwcowe po Mszy św. wieczornej              
w kościele dolnym.  
 4. Możliwość zapisów na pielgrzymkę Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę      
8 lipca br. w zakrystii po każdej Mszy św. Ks. Janusz Korepta zaprasza na 
pielgrzymkę do Pragi i Ołomuńca. Zainteresowanych zapraszamy po szczegóły 
do zakrystii.  
 5. Nasza parafia otrzymała zaproszenie na archidiecezjalne nabożeństwo ku 
czci św. Jana Pawła II w Centrum Nie lękajcie się w piątek 22 czerwca. W programie 
nabożeństwa o 17.00 Msza św,, potem procesja światła z modlitwą różańcową. 
Koszt przejazdu nie przekroczy 10 PLN. Zapisy chętnych w zakrystii.  
 Jesteśmy również zaproszeni na nocną adorację do Sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach w nocy z 17 na 18 czerwca. Zapisy chętnych do środy do 
wieczornej Mszy św. w zakrystii. Po dokonaniu zapisów ustalimy szczegóły 
wyjazdu.  
 6. Uprzedzając zainteresowanie przygotowaniem pierwszej Komunii św.          
w roku 2019 informujemy, że zaplanowaliśmy tę uroczystość na 19 maja 2019 
roku o godzinie 10.30. 
 7. Do sumy składki łączników na przygotowanie procesji Bożego Ciała 
dokładamy 1240 PLN, które otrzymaliśmy od łączników po ubiegłej niedzieli.  
 8. Młodzież z PanaMa Group zaprasza dzisiaj od 14.00 do 17.00 na zabawy dla 
dzieci, grilla, gofry, lemoniadę i słodycze. Gorąco zachęcamy do przyjścia                   
i wsparcia wyjazdu Młodych do Panamy.  
 9. Wczoraj w naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński 
Magdalena i Tomasz Klimczakowie. Niech Bóg błogosławi Młodej Parze                    
i wszystkim rodzinom naszych parafian. 


