
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 20 lipca do  26 lipca 2020 

Poniedziałek, 20 lipca – WSPOMNIENIE BŁ. CZESŁAWA, PRE-

ZBITERA 
7.00 + ks. infułat Czesław Wala w dniu imienin – int. od Margaretki i Grupy 

pielgrzymkowej 

18.30 + Irena Korba w 8. rocz. śm. 

Wtorek, 21 lipca – WSPOMNIENIE ŚŚ. WAWRZYŃCA Z BRIN-

DISI, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA ORAZ APOLINARE-

GO, BISKUPA I MĘCZENNIKA 
7.00 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Koleżanek i Kolegów z Poszukiwań Nafty i 

Gazu 

18.30  + Helena Mleko – int. od chrześnicy, Jolanty z Rodziną 

Środa, 22 lipca – ŚWIĘTO ŚW. MARII MAGDALENY 

7.00 ++ Genowefa, Julian, Bolesław 

18.30 Dziękczynna za 25. lat związku małżeńskiego, Barbary i Andrzeja z prośbą 

o bł. boże, opiekę MB i św. Jana Pawła II dla Jubilatów 

Czwartek, 23 lipca – ŚWIĘTO ŚW. BRYGIDY, ZAKONNICY, PA-

TRONKI EUROPY 

7.00 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Koleżanek i Kolegów z Poszukiwań Nafty i Gazu 

18.30 + Genowefa Kowalczyk – int. od Sąsiada Kazimierza Łapińskiego 

Piątek, 24 lipca – WSPOMNIENIE ŚW. KINGI, DZIEWICY  
7.00 + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Bernadetty i Pawła Pasierbów z Rodziną 

18.30 + Genowefa Kowalczyk – int. od Władysławy (ona) Tekieli 

Sobota, 25 lipca – ŚWIĘTO ŚW. JAKUBA, APOSTOŁA 

7.00 + Genowefa Kowalczyk – int. od Jasi, Heleny, Marii i Danuty  

18.30 + Andrzej Kosowski w 8. rocz. śm. 

XVII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 26 lipca – WSPOMNIENIE ŚŚ. JO-

ACHIMA I ANNY, RODZICÓW NMP 
7.30 + Genowefa Kowalczyk – int. od Róży VII. 

9.00 ++ Anna i Franciszek Serafin 

10.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Krystyny Róg z okazji imienin 

oraz bł. Boże dla Rodziny 

12.00 ++ Jan i Władysława (ona) Kilian 

18.30 Za Parafian 

20.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie za przyczyną MB i św. Jana 

Pawła II dla Anny Marii w dniu imienin 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

/krótsza, Mt 13, 24-30/  

Jezus opowiedział tłumom tę przypowieść: 

«Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał do-

bre nasienie na swojej roli. Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzy-

jaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. A gdy zboże wyrosło i 

wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. Słudzy gospodarza przyszli i 

zapytali go: „Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? 

Skąd więc wziął się na niej chwast?”. Odpowiedział im: „Nieprzyjazny 

człowiek to sprawił”. Rzekli mu słudzy: „Chcesz więc, żebyśmy poszli i 

zebrali go?”. A on im odrzekł: „Nie, byście zbierając chwast, nie wyrwa-

li razem z nim i pszenicy. Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie 

żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w 

snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza”».  

 

REFLEKSJA 

Bóg wierzy w człowieka do samego końca, ponieważ wyraźnie 

jest Jego wolą, aby synowie królestwa Bożego i synowie Złego wzrastali 

obok siebie, aż do dnia żniwa. To On sprawia, że słońce Jego wschodzi 

nad złymi i nad dobrymi, On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niespra-

wiedliwych (dłuższa, Mt 5, 45). Zatem do samego końca, każdy ma szan-

sę otworzyć się na promienie Jego łaski i doświadczyć zupełnej przemia-

ny. 



ZAPOMNIANY MĘCZENNIK – ŚW. BRUNON  

BONIFACY Z KWERFURTU, 974-1009,  

ŻYCIE I DZIEŁO, CZ. II 

Po przedwczesnej śmierci cesarza Ottona III w 1002 r. 

i zamachu-morderstwie dokonanym w cesarskim pałacu w 

Pohlde przez saskich grafów na Ekkharcie z Miśni, potencjal-

nym następcy Ottona III, śmierci papieża Sylwestra II i marty-

rium Pięciu Braci Męczenników w 1003 r., św. Bruno stał się 

tragicznym kontynuatorem nieudanej wówczas próby pokojo-

wego zjednoczenia europejskich chrześcijan pod patronatem 

ówczesnego papiestwa i berłem Świętego Rzymskiego Cesarstwa Narodu 

Niemieckiego. Męczeńska śmierć Brunona, gdzieś na pograniczu piastowskiej 

Polski, Prus, Jaćwięży lub Rusi była udokumentowanym przez kronikarzy swo-

jej epoki epilogiem tej idei, i choćby dlatego w dzisiejszej Zjednoczonej Euro-

pie warto odwołać się do tych tragicznych postaci, które przed tysiącem lat 

były inicjatorami tego procesu. 

Św. Brunon był z pochodzenia Saksończykiem urodzonym około 974 r. 

w szlacheckiej rodzinie grafów z Kwerfurtu leżącym nad rzeką Weide w połu-

dniowej Saksonii. Kwerfurt już od czasów karolińskich, czyli od końca VIII 

wieku był silną karolińską twierdzą obronną, wybudowaną na pograniczu sa-

sko-turyńsko-słowiańskim pomiędzy źródłami rzek Soławy i Unstruty. Od ty-

sięcy lat ze względu na żyzność tej ziemi i łagodny klimat, jaki tu panuje do 

dziś, osiedlali się tutaj ludzie a europejska wędrówka ludów przetoczyła się 

głównie przez te tereny, pozostawiając tu swe niezatarte ślady. We wczesnym 

średniowieczu było to pogranicze słowiańsko-germańskie, gdzie mieszały się 

języki, kultury i religie oraz przebiegały główne europejskie trakty handlowe. 

Właśnie w tej atmosferze kulturowego tygla, jako dziecko wzrastał Brunon. 

Rodzice Brunona byli najprawdopodobniej frankońsko-saską szlachtą, która w 

czasach chrystianizacji Saksonii w IX i X w. była władcami tych ziem.  

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

            1. W poniedziałek – wspomnimy bł. Czesława, kapłana, w środę święto 

św. Marii Magdaleny, w czwartek święto św. Brygidy, patronki Europy, w pią-

tek wspomnienie św. Kingi, w sobotę święto św. Jakuba, apostoła.  

 

 2. W tym dniu czczą swojego patrona św. Krzysztofa także kierowcy i 

podróżujący. Błogosławieństwo samochodów i innych pojazdów mechanicz-

nych w sobotę po Mszy św. o godz. 18.30 oraz w niedzielę po Mszy św. o 

godz. 12.00. Rozpoczynany dzisiaj Tydzień św. Krzysztofa zachęca nas, byśmy 

podziękowali Panu Bogu za bezpieczne podróże. Daje nam również okazję 

wsparcia misjonarzy w zakupie niezbędnych na misjach środków transportu. 

Chodzi o ofiarowanie 1 grosza za 1 kilometr bezwypadkowej jazdy. Będzie na 

to okazja podczas pobłogosławienia pojazdów.  Przewodniczący Komisji 

Episkopatu Polski ds. Misji, ordynariusz ełcki, bp Jerzy Mazur skierował do 

wszystkich chrześcijan w Polsce komunikat na ten czas, w którym przestrzega 

nas przed brawurą, nietrzeźwością i agresywnymi zachowaniami na drodze. 

Treść odezwy publikujemy również w gablocie parafialnej.  

 

 3. W niedziele i dni powszednie w parafii obowiązuje wakacyjny po-

rządek odprawiania. Okazja do spowiedzi podczas każdej Mszy św. w niedzie-

lę i pół godziny przed Mszą św. w tygodniu. Codziennie w dni powszednie o 

18.00 Maaton Modlitweny Totus Tuus w stulecie urodzin św. Jana Pawła II.  

 

 4. Tegoroczna, 40. Piesza Pielgrzymka Archidiecezji Krakowskiej na 

Jasną Górę przyjmuje hasło roku duszpasterskiego, czyli Wielka Tajemnica 

Wiary . Od 15.07.br. na stronie internetowej Wspólnoty II – Śródmieście  

(www.ppk2.pl) pojawił się formularz zapisów na pielgrzymkę. O udziale decy-

duje kolejność zgłoszeń do wyczerpania limitu 150 osób. W dniach od 1 do 4 

sierpnia br. od godziny 17.00 do 19.00 będzie można zapisać się osobiście w 

Biurze Pielgrzymkowym przy Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Więcej in-

formacji na plakacie w gablocie oraz na wskazanej wyżej stronie internetowej 

Wspólnoty II – Śródmieście.  

 Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski równiez za-

chęca do udziału w pielgrzymowaniu na Jasną Górę.  

 

 5. W najbliższą sobotę, ks. Wojciech odwiedzi chorych w swoim rejo-

nie od godz. 9.00. Ks. Jarosław zaniesie Najświętszy Sakrament w poniedzia-

łek, 27 lipca od godz. 9.00. Wizyta jak dotychczas, w stanie pandemii, po 

uprzednim telefonicznym kontakcie z chorymi. 

 

 6. Dla ofiar czerwcowych zalań i podtopień w pierwszą niedzielę lipca 

zebraliśmy 6 094, 77 zł. Dziękujemy Ofiarodawcom za okazaną hojnośćw 

trudnym dla wszystkich czasie. 

 

 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Alicję Stanek. Wieczny od-

poczynek racz Jej dać, Panie... 


