
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 30 września do 1 października 2019 

 

Poniedziałek, 30 września – WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA I 

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

7.30 + Adam Widomski – int. od rodziny Nowak 

18.30 + Alina Raźny (podziękowanie za dar Jej życia) 

Wtorek, 1 października – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZIECIĄTKA JEZUS, 

DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA 
7.00 ++ Mieczysław i Justynka Hahn 

7.30 + Urszula Kuś – int. od Anny i Marcina z dziećmi 

18.30 + Jan Bryniarski 

Środa, 2 października – WSPOMNIENIE ŚWIĘTYCH ANIOŁÓW STRÓŻÓW  
7.00 W intencji Radio Maryja  

7.30 + Maria Nowak – int. od Koleżanek i Kolegów syna Marcina z zakopiańskich linii kolejowych 

18.30 ++ Stefan w 20. rocz. śm. i Maria 

Czwartek, 3 października  
7.00 1) + Maria Nowak – int. od Anny Wonon; 2) + Zofia Kolasa – int. od koleżanek: Eweliny i 

Władysławy 

7.30 + Urszula Kuś – int. od chrześnicy Marty z rodziną 

18.30  ++ Janina i Franciszek oraz ++ Janina i Józef 

Piątek, 4 października – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU 
7.00 1)  ++ Za Zmarłych wypominanych w wypominkach; 2) +  Zofia Kolasa – int. od Małgorzaty i 

Roberta Widzisz 

9.00 ++ Anna i Franciszek Serafin 

17.00 + Józefa (ona) Radoń 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

SOBOTA, 5 października – WSPOMNIENIE ŚW. S. FAUSTYNY KOWALSKIEJ, 

DZIEWICY 
7.00 1) + Teresa Kwiecińska – int. od Zofii i Stanisława Wojciechowskich; 2) + Ewa Krawiec – int. 

od zakładu pogrzebowego Gabriel 

7.30 1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róż Ró-

żańcowych; 2) + Leszek Zabdyr – int. od Żony z rodziną 

18.30 ++ Elżbieta w 8. rocz. śm. i Zenon w 27. rocz. śm. 

XXVII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 5 października – WSPOMNIENIE ŚW. BRUNONA, 

PREZBITERA 
7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże oraz opiekę MB i wstawiennictwo św. s. 

Faustyny Kowalskiej dla modlących się w Róży 6., a dla ++ Zmarłych o radość życia wiecznego 

9.00 + Bronisława (ona) w 6. rocz. śm. 

10.30 O zdrowie, bł. Boże w 1. rocz. ur. dla bliźniaków Klary i Szymona oraz o opiekę MB i bł. Boże 

dla Rodziny 

12.00 ++ Emilia i Borys oraz ++ Zmarli z rodziny 

13.15 Za PARAFIAN – NIEDZIELA CHRZCIELNA   

17.00 ++ Anna Urbuś w 22. rocz. śm. i ++ Zm. z rodziny: Janina i Władysław Pachacz oraz Janina i 

Albin Kozidzcy 

18.30 ++ Zofia, Marian, Stanisław i Marek Kowalscy 

20.00 ++ Stanisław, Felicja i Katarzyna Iwan 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XXVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ /Łk 16,19-31/ 
Jezus powiedział do faryzeuszów: „Żył pewien człowiek bogaty, który ubierał 

się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie się bawił. U bramy jego pałacu leżał 

żebrak okryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu 

bogacza; nadto i psy przychodziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie za-

nieśli go na łono Abrahama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, 

pogrążony w mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego ło-

nie. I zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec 

swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w tym płomie-

niu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzymałeś swoje dobra, a 

Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. A prócz 

tego między nami a wami zionie ogromna przepaść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do 

was przejść nie może ani stamtąd do nas się przedostać». Tamten rzekł: «Proszę cię 

więc, ojcze, poślij go do domu mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich prze-

strzeże, żeby i oni nie przyszli na to miejsce męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Moj-

żesza i Proroków, niechże ich słuchają». Tamten odrzekł: «Nie, ojcze Abrahamie, lecz 

gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: «Jeśli Moj-

żesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, nie uwierzą»”. 

 

REFLEKSJA 

Słuchanie słowa Bożego jest kluczem do nieba. Jeśli ktoś nie słucha słów Pi-

sma Świętego, nie posłucha Boga, choćby przyszedł ktoś z umarłych. Przypowieść 

Pana Jezusa konfrontuje nas z bogaczem i Łazarzem. Warto zobaczyć w sobie bogacza 

i prosić Boga, żeby nauczył nas karmić bliźnich bogactwem własnych talentów, umie-

jętności, własnej osobowości, żebyśmy nie byli ślepi na potrzebujących. Warto także 

pokazać Bogu, że jesteśmy jak Łazarz żebrakami miłości, radości, sukcesu, szczęścia. 

Wówczas Pan ubogaci nas Samym Sobą i odkryjemy mądrość zawartą w imieniu Ła-

zarza, które znaczy: mój Bóg jest moim wspomożycielem. 



 RÓŻANIEC ŚWIĘTY STRESZCZENIEM       

CAŁEGO PRZESŁANIA EWANGELII 

Nazwa różaniec niewątpliwie odnosi się do róży, która 

zawsze symbolizowała Niepokalaną Dziewicę. Sama modlitwa 

różańcowa swoimi początkami sięga pierwszych wieków chrześci-

jaństwa. Żyjący w V w. Sozomenos i Palladiusz podają, że pierwsi 

chrześcijanie dla łatwiejszego zapamiętywania ilości wyznaczonych modlitw, liczyli je na palcach, a 

potem posługiwali się kamyczkami (tak często praktykował chociażby św. Paweł Pustelnik). Meto-

dą udoskonaloną stało się już używanie sznurka z nanizanymi pętelkami lub kawałkami drewna. 

Taki różaniec na przykład mieli posiadać św. Pachomiusz († 346 r.) czy św. Benedykt z Nursji († 

547 r.). Najstarszy różaniec, który niestety zaginął, pochodził z grobu św. Gertrudy z Nivelles († 

658 r.). Posiadamy natomiast nagrobek templariusza, niejakiego Gerarda († 1273 r.), na którym 

widnieje różaniec trzymany przez rycerza. Jest w formie sznurka z nanizanymi 158 paciorkami. 

Różaniec z paciorkami ułożonymi w dziesiątki pojawił się dopiero w XV w. Najczęściej na takim 

różańcu odmawiano 150 razy Ojcze nasz, a czynili to zwykle zakonnicy zamiast odmawiania psal-

mów. Od XII stulecia zaczęto w Kościele łacińskim zamiast Ojcze nasz odmawiać Pozdrowienie 

Anielskie – Zdrowaś Maryjo. Ostatecznie Różaniec w postaci wielokrotnego odmawiania Zdrowaś 

Maryjo upowszechnił bł. Alanus a la Roche († 1473 r.). On to nazwał Różaniec Psałterzem Maryi, 

ustalił liczbę 150 odmawianych Zdrowaś Maryjo, podzielił na dekady, każdą przedzieliwszy Ojcze 

nasz. Wreszcie pod koniec XVI w. modlitwa różańcowa stała się własnością całego Kościoła. W 

tym też czasie ustalono i wprowadzono rozważanie najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa i 

Maryi (15 tajemnic w 3 częściach: radosnej, bolesnej i chwalebnej). Papież św. Pius V bullą z 1569 

r. nadał Różańcowi także liczne odpusty. Samą modlitwę różańcową spopularyzowali dalej święci: 

Stanisław Kostka († 1568 r.), Teresa z Avilla († 1582 r.), Karol Boromeusz († 1584 r.), Filip Nere-

usz († 1595 r.), Franciszek Salezy († 1622 r.) czy Jan Bosko († 1888 r.). Do odmawiania Różańca 

zachęcali ponadto papieże: Klemens VIII, Leon XIII, Pius XI, Pius XII, św. Jan XXIII, św. Paweł 

VI, oraz św. Jan Paweł II. Do spopularyzowania modlitwy różańcowej niewątpliwie przyczyniła się 

też sama Matka Boża, która w Lourdes (1858 r.) i w Fatimie (1917 r.) gorąco zachęcała do odma-

wiania Różańca, obiecując wyproszenie wielu łask.  

Dlaczego w październiku czcimy w sposób szczególny Maryję, odmawiając Różaniec św.? 

Sięgnijmy nieco do historii. Otóż 7 października 1571 r. pod Lepanto wojska chrześcijańskie roz-

gromiły przeważającą flotę turecką. Owo zwycięstwo przypisywano właśnie wstawiennictwu Maryi, 

do której wierni uciekali się, odmawiając Różaniec. W dowód wdzięczności za okazaną opiekę 

papież św. Pius V wprowadził do Kościoła nowe święto – Matki Bożej Różańcowej (7 październi-

ka). Potem jeszcze Leon XIII zobowiązał cały Kościół do codziennego odmawiania Różańca przez 

cały październik.  

W naszej Ojczyźnie modlitwa różańcowa była znana już w XIV w. Świadczą o tym płyty 

nagrobne księżnej głogowskiej Matyldy i księżnej legnickiej Anny. 

Papież Pius XII w Liście do arcybiskupa Manili (1946 r.), jako pierwszy nazwał Różaniec 

streszczeniem całej Ewangelii. Określenie to przejął papież św. Paweł VI, uzasadniając takie nazy-

wanie Świętego Różańca: Z Ewangelii bowiem wydobywa się wypowiadane w nim: tajemnice i 

główne formy. Różaniec jest więc modlitwą ewangeliczną, którą to nazwę – w naszym czasie bar-

dziej niż minionym – nadają mu duszpasterze i uczeni. Według św. Pawła VI, Różaniec jest stresz-

czeniem Ewangelii. Papież św. Jan Paweł II przejął to określenie, wyrażając je jeszcze bardziej 

wymownie. Różaniec, według Ojca Świętego, skupia w sobie głębię całego przesłania ewangelicz-

nego, którego jest jakby streszczeniem  (…). Przez Różaniec, lud chrześcijański niejako wstępuje do 

szkoły Maryi (..). Tak dla św. Pawła VI, jak i dla św. Jana Pawła II, z ewangelicznego charakteru 

Różańca wypływa logiczny wniosek o chrystologicznym charakterze modlitwy Różańcowej. 

Wobec tego wybór tajemnic światła podyktowany był nawiązaniem do liczby 150 Psal-

mów. I tak dochodzimy do oryginalnej propozycji Papieża: Uważam jednak, że aby rozwinąć chry-

stologiczny wymiar Różańca, stosowne byłoby uzupełnienie, które – pozostawione swobodnemu 

wyborowi jednostek i wspólnot – pozwoliłoby objąć także tajemnice życia publicznego Chrystusa 

między chrztem w Jordanie a męką.  

W tych właśnie tajemnicach kontemplujemy ważne aspekty Osoby Chrystusa jako Tego, 

kto definitywnie objawił Boga. Dopiero po uzupełnieniu tej luki, Różaniec stał się streszczeniem 

całego przesłania ewangelicznego i wprowadzeniem w głębię Serca Jezusa Chrystusa – oceanu 

radości i światła, boleści i chwały. To uzupełnienie o nowe tajemnice nie zmienia istoty tradycyjne-

go układu Różańca, lecz jedynie go wzbogaca i bardziej otwiera na Pismo Święte. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. We wtorek, 1 października rozpoczynamy Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny a tym 

samym wspólne odmawianie różańca przed Najświętszym Sakramentem. W niedziele paź-

dziernika różaniec o 18.00, w dni powszednie o 17.45 a po nabożeństwie rozdamy komunię św. 

tym, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzieciom uczestniczącym w Różańcu rozda-

my pamiątkowe obrazki przybliżające szczegóły wizerunku Matki Bożej Pompejańskiej.  

Odmawiający wspólnie pięć tajemnic Różańca św. z zapowiedziami uzyskują odpust 

zupełny. We wtorek przed pierwszym nabożeństwem od 17.35 parafialna orkiestra dęta zagra 

kilka pieśni maryjnych.  

Modlitwę różańcową będziemy ofiarować zwłaszcza w intencji kapłanów i misjona-

rzy, a także o beatyfikację Sługi Bożej Pauliny Jaricot, założycielki Żywego Różańca wramach 

nowenny przed 200-leciem tego faktu.  

2. Jutro wspomnienie św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, we wtorek wspo-

mnienie św. Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, w środę wspomnienie 

Świętych Aniołów Stróżów, w piątek wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, w sobotę św. Fau-

styny Kowalskiej, dziewicy.  

3. W pierwszy piątek października spowiadamy jak zwykle. Msze św. w ten dzień o 

7.00, 9.00, oraz w kościele górnym o 17.00 dla dzieci i o 18.30 zwłaszcza dla wszystkich kan-

dydatów do bierzmowania. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy po Mszy św. wie-

czornej do godziny 20.30.  

W pierwszy czwartek października adoracja IHS od 8.00 do 17.30 w kościele dolnym. 

O 17.45 nabożeństwo różańcowe połączone z modlitwą do św. Jana Kantego. Po wieczornej 

Mszy św. Godzina Święta animowana przez Katolicką Odnowę w Duchu  Świętym Manus 

Domini z posługą wstawienniczą.  

Chorych z Najświętszym Sakramentem odwiedzimy w najbliższą sobotę od godziny 

9.30. Zmiana tajemnic różańcowych dla róż po Mszy św. o godzinie 7.30.  

4. W poniedziałek o 17.00 spotkanie POAKu w bibliotece na plebanii. Po Mszy św. 

wieczornej krótkie spotkanie róży drugiej żeńskiej św. Michała Archanioła w celu wyboru 

zelatorki po śmierci śp. Zofii Dębskiej.  

 5. We wrześniu oprócz wydatków bieżących dokonaliśmy obowiązkowej wpłaty do 

kurii za trzeci kwartał, jak również wsparliśmy wyjazdy zamiejscowe grup formacyjnych na 

łączną kwotę 9100 PLN. Otrzymaliśmy też kosztorys wymiany nagłośnienia w kościele dol-

nym na kwotę 25 tys. PLN. Prace powinny być wykonane w pierwszej dekadzie października. 

W najbliższą, pierwszą niedzielę października zbierzemy ofiarę na potrzeby inwestycyjne para-

fii.  

 6. W Bożym Młynie w poniedziałek o 18.00 wspólne oglądanie filmu Alfabet i dysku-

sja nt. edukacji.  

 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Teresę Szarugę, śp. Irenę Jurkiewicz i śp. 

Zofię Wajdę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 
  


