
INTENCJE MSZALNE od 16 do 21 sierpnia 2022 
 
WTOREK, 16.08.2022 
   7.00 O pomyślność w sprawach zawodowych dla Doroty 
18.30 Intencje nowennowe do Matki Bożej Miłosierdzia 
-  + Maciej Szaruga w 10. rocznicę śmierci  
-  + Marianna Wójcik z okazji imienin 
 
Święto św. Jacka, ŚRODA, 17.08.2022 
  7.00 + Leszek Zabdyr w 3. rocznicę śmierci 
18.30 1. ++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Anna, Marcin, Kazimierz, 
 Leokadia, Michał, Andrzej 
 2. dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże w 75. rocznicę 
 urodzin Marii 
 
CZWARTEK, 18.08.2022 
  7.00 O potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. 
Jacka Kurzydło z okazji imienin od Parafian  
18.30 + Julia Maroń w 38. rocznicę śmierci  
 
PIĄTEK, 19.08.2022 
  7.00 1. O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Mateusza w 
 rocznicę urodzin 
 2. + Stanisław Jamroś z okazji urodzin 
18.30 + Zbigniew Białecki od przyjaciela Edwarda  
 
SOBOTA, 20.08.2022 
  7.00 1. O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Elżbiety w 70. 
 rocznicę urodzin  
 2. W intencji dusz czyśćcowych 
18.30 1. ++ Szczepan, Wiktoria Grzesiak, ich rodzeństwo 
 2. Marian Gadula od rodziny – Msza św. pogrzebowa po pogrzebie 16 
 sierpnia br.  
 
21. NIEDZIELA ZWYKŁA, 21.08.2022 
  7.30 O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Agnieszki i Jacka Rogów 
 oraz dzieci: Barbary, Małgorzaty, Aleksandry i Michała  
  9.00 Dziękczynna w 54. rocznicę ślubu Marii i Mariana Koniecznych  
10.30 Za Parafian 
12.00 + Krystyna Kolanowska 
18.30 + Marian  
20.00 + Marian Hodana w 9. rocznicę śmierci 

 

14 sierpnia 2022, nr 33 (409), rok VIII 
 

 

WSPÓLNOTA 

 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

jankanty.pl 
 

EWANGELIA NA 20. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  /Łk 12,49-53 / 
 

 Przyszedłem rzucić ogień na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już 
zapłonął. Chrzest mam przyjąć i jakiej doznaję udręki, aż się to stanie. Czy 
myślicie, że przyszedłem dać ziemi pokój? Nie, powiadam wam, lecz rozłam. 
Odtąd bowiem pięcioro będzie rozdwojonych w jednym domu: troje stanie 
przeciw dwojgu, a dwoje przeciw trojgu; ojciec przeciw synowi, a syn przeciw 
ojcu; matka przeciw córce, a córka przeciw matce; teściowa przeciw synowej, 
a synowa przeciw teściowej». 
  

REFLEKSJA 
Budujemy dom. Ze wszech miar zależy nam na tym, żeby on powstał, 

bo kto jak kto, ale katolicy powinni o to dbać, żeby zbudować dom, czyli 
wspólnotę opartą o miłość wzajemną.   

Pomyślmy ile naszych działań świadczy o tym, że nam się to udaje. 
Jesteśmy w domu obecni, pilnujemy szczegółów, negocjujemy z siostrami i 
braćmi, którzy tworzą ten dom. Określamy wizję, cel do którego wspólnie 
chcemy podążać. Ustalamy zasady porządkujące nasze postępowanie. 
Wyręczamy się, gdy nie da się zastosować wcześniej ustalonych zasad. 
Modlimy się za domowników. Naprawdę wiele dobrego czynimy, żeby dom 
trwał.  

Jednak i w tym ofiarnie budowanym przez nas domu musimy być 
przygotowani na to, że wtargnie do niego nieproszona zawiść, zamieszka 
bezpardonowo na waleta i będzie próbowała natarczywie podzielić 
domowników. Nie ma bodaj groźniejszej, ostrzejszej amunicji, niż amunicja 
zawiści. Ma ona to do siebie, że serca żyjące wcześniej wspólnotowo 
napuszcza na siebie jako na wrogów. Zasiedliwszy serca mieszkańców domu, 
dąży do tego by ich skłóconych ze sobą, wszystkich wyeksmitować.  

Uspokójmy się. To mistyfikacja, uzurpacja, słomiana kukła. Spalmy ją 
skruchą. W rzeczy samej Jezus ma klucz do naszego serca, do wspólnoty serc i 
nie oddaje go rozgorączkowanym marom, czyli nikomu.  



 
DWA OGNIE. NIE NA PODWÓRKU, W DUSZY.  

 

 Przy wakacyjnym ognisku ogień scala, łączy. Podczas pożaru niszczy. 
W palenisku natrafiamy na ogień pożyteczny, ogrzewający. Szeroki zakres 
znaczeniowy ognia przenosi się również na sferę religijną. Ogień piekielny 
jako synonim kary i ogień inspirujący, wzbudzający odwagę modlitwy, wiary, 
decyzji i działania, czyli Duch Święty. Ba, rysując mapę naszego wnętrza też 
powinniśmy być ostrożni, bo nawet w nim możemy znaleźć różne rodzaje 
ognia.  
 Trafnie ujął tematykę Cezary z Arles. Żył na przełomie V i VI w. 
Mnich, ale jednocześnie duszpasterz oddany reformowaniu Kościoła 
galijskiego okresu wędrówki ludów. Inicjator wielu synodów w tym Kościele, 
czyli poszukiwania wspólnej drogi do Boga. W jednym z kazań wyczulał 
słuchaczy w taki sposób: Są bowiem dwa rodzaje ognia: ogień miłości, który 
pochodzi od Ducha Świętego i ogień pożądliwości. Ten pierwszy spala wszystko, co 
złe, ten drugi wszystko, co dobre. Bo ogień miłości spala całe zło w duszy, w której 
zapłonął, natomiast tam, gdzie pali się ogień pożądliwości, nie pozostanie nic dobrego. 
Niech więc każdy śpieszy, by zbadać swoje sumienie i, jeśli czuje, że pali się w nim 
choćby iskra skruchy, niech przez dobre dzieła zachowa w sobie łaskę Bożego 
miłosierdzia i niech podsyca w sobie ogień skruchy, ten ogień, o którym Pan 
powiedział: Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i czegóż pragnę, jak nie tego, aby on 
zapłonął. Cezary z Arles, Kazanie 96, 2 w tłum. J. Pochwata.  
 Słusznie. Klarownie. Możliwie do wykonania natychmiast. Po 
pierwsze zacznijmy od rozeznania który ogień w nas rozgorzał. Istnieje duże 
prawdopodobieństwo, że to ten egoistyczny, niszczący nas trawi. Rozeznając, 
zobaczmy, co spala. Jeśli spala budowaną wcześniej mozolnie relację, albo 
możliwości komunikacji międzyludzkiej w rodzaju: jestem do niczego, inni są 
winni, wpędzili mnie w ten marazm, nie da się z nimi żyć, w ogóle nie chce mi 
się żyć, nie widzę dla siebie perspektyw  – najwyraźniej trawi nas od 
wewnątrz właśnie on. Niedobrze. Groźnie. Ale nie beznadziejnie. 
 Po drugie poszukajmy w sercu iskierki ognia miłości. To, co niedobre i 
groźne na szczęście wcale nie oznacza, że ogień miłości do Boga i do bliźniego 
zupełnie w nas wygasł. Bodaj iskierka skryta pod grubą warstwą popiołu 
wystarczy, żeby on zapłonął. Żeby spełniło się przez naszą skruchę i przez 
naszą chęć ratowania dobra pragnienie Jezusa o rozpaleniu dobrego ognia. 
 Potem pozostaje trzecie, czyli pozwolić Duchowi Świętemu dmuchać 
regularnie w tą iskrę rozpalającą dobry ogień miłości. W każdą niedzielę 
podczas Eucharystii. Eucharystia jest spotkaniem ze Zmartwychwstałym. Jest 
ożywieniem i udzieleniem nam przez Jezusa tchnienia jego Ducha, czyli ognia 
miłości. Do zobaczenia na kolejnej Eucharystii, najdalej za tydzień.  

 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 20. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 
1.  Jutro uroczystość Wniebowzięcia NMP. Msze św. w naszym 

kościele jak w każdą niedzielę wakacyjną, czyli o 7.30; 9.00; 10.30; 12,00; 18.30 i 
20.00. Podczas każdej Mszy św. zwyczajowo pobłogosławimy bukiety 
kwiatów. W środę święto św. Jacka, prezbitera, patrona Archidiecezji 
Krakowskiej. W parafii św. Jacka odpust z sumą o godzinie 12.00 w najbliższą 
niedzielę, 21 sierpnia. W sobotę wspomnienie św. Bernarda z Clairvaux, opata 
i doktora Kościoła.  

 
2. We wtorek comiesięczna nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia z 

nabożeństwem o godzinie 18.00 i Mszą św. w intencjach nowennowych o 
godz. 18.30. Intencje można składać w zakrystii.  

W trzeci czwartek sierpnia nabożeństwo za przyczyną św. Jana Pawła 
II, patrona rodzin z rozważaniem fragmentu nauczania papieskiego.  

 
3. Do najbliższego czwartku (18 sierpnia) do godziny 10.00 można 

ułożyć na placu kościelnym obok wolno stojącego garażu zużyty sprzęt AGD 
(wszystko, co jest wyposażone w kabel i wtyczkę), którego pragniemy się 
nieodpłatnie pozbyć. Zbierający sprzęt  część ze swych zysków przeznaczają 
na cele misyjne.  

 
4. Przypominamy, że dary, które przynosimy dla potrzebujących i 

bezdomnych powinny zostać przyjęte przez wolontariuszy Zespołu 
Charytatywnego. Nie przekazujemy ich bezpośrednio potrzebującym, żeby 
zachować porządek i przejrzystość przepływu ofiarowanych przedmiotów. 

 
5. Wczoraj w naszym kościele zawarli sakramentalny związek 

małżeński Anna i Krzysztof Misiorowscy.  Niech Bóg rozpromieni swe oblicze 
nad Nowożeńcami. Powierzamy Ich opiece Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i 
Józefa, których płaskorzeźba zdobi od sierpnia br. klęcznik małżeński.  

 
6. W najbliższą sobotę, 20 sierpnia o godzinie 18.30 odprawimy w 

naszym kościele Mszę św. pogrzebową naszego Parafianina, śp . Mariana 
Gaduli, którego pochówek zaplanowany został na najbliższy wtorek na 
cmentarzu w Woli Duchackiej o godzinie 14.00.  

 
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marię Tylek. W Jej intencji, 

jak również za ofiary wojen i wypadków drogowych: Wieczny odpoczynek racz Im 
dać Panie... 
 


