
WSPÓLNOTA
10 maja 19/2015/ 30

BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J  15  9 – 17   /

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. 

Wytrwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania, będziecie 

trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam w Jego 

miłości. To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była 

pełna. To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was 

umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za 

przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam 

przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale 

nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od 

Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście 

szli i owoc przynosili i by owoc wasz trwał, aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek 

Go prosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

REFLEKSJA

Najważniejsze przykazanie jakie pozostawił nam Pan Jezus – przykazanie miłości! 

Przykazanie to nie prośba, możliwość, albo temat do negocjacji. Przykazanie to konkretne 

polecenie Boga dla człowieka.  Trudne do przyjęcia, bo człowiek ceni swoją wolną wolę. 

Ale w zamian otrzymuje coś bezcennego – przyjaźń z Jezusem.  Jestem Jego przyjacielem?

      maja – Uroczystość św. Stanisława, biskupa, męczennika

Urodził się między 1030 a 1035 r. w rycerskim rodzie Turzynów w Szczepanowie. Źródła milczą o latach 

młodzieńczych Stanisława. Pierwsze nauki pobierał w opactwie tynieckim, a potem za granicą. 

Święcenia kapłańskie otrzymał ok. 1060 roku. Po powrocie do kraju został kanonikiem katedry 

krakowskiej. Gorąco popierał reformy ówczesnego papieża Grzegorza VII. W 1070 roku został 

biskupem krakowskim. Początkowo pomiędzy królem Bolesławem, któremu historia nadała 

przydomek Śmiały, a biskupem Stanisławem, współpraca układała się wzorcowo. Dzięki poparciu 

Bolesława - Śmiałego udało się wskrzesić metropolię gnieźnieńską i uniezależnić Kościół w Polsce od 

metropolii magdeburskiej. W 1079 roku doszło do konfliktu między królem, a biskupem. Według 

kronikarza Wincentego Kadłubka, król miał się bardzo okrutnie mścić na swoich rycerzach i ich 

rodzinach. Powodem było to, że w ciągu długoletnich wojen, rycerze prze szereg lat byli poza 

domem. Bywało, że bez potrzeby musieli towarzyszyć władcy w jego wielomiesięcznych 

wojażach. Niektórzy, zaniepokojeni losem swoich rodzin wracali potajemnie do kraju. Król 

zaczął się okrutnie mścić na zbiegach. Biskup wystąpił w obronie ukaranych. Najpierw 

upomniał króla, a gdy to nie tylko nie poskutkowało, ale jeszcze bardziej wzmogło 
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okrucieństwo władcy, rzucił na króla klątwę kościelną. Sam, ostentacyjnie opuścił wzgórze 

wawelskie i zamieszkał przy kościele św. Michała na Skałce. Ogarnięty wściekłością król 

zamordował biskupa Stanisława, podczas odprawiania Mszy świętej, a jego ciało kazał 

poćwiartować.

Król zbiegł na Węgry. Ostatnie lata życia spędził w klasztorze w Osjaku, jako bezimienny pokutnik. 

Zaraz po śmierci rozpoczął się kult biskupa Stanisława. W 1083 roku jego ciało zostało przeniesione 

do katedry na Wawelu. Rozpoczęto starania o kanonizację. Ale rozbicie dzielnicowe temu nie 

sprzyjało. Dopiero 17 września 1253 roku, w Asyżu, papież Innocenty IV ogłosił biskupa 

Stanisława – świętym. Przy tym procesie kanonizacyjnym po raz pierwszy w historii 

wprowadzono �w. funkcje adwokata diabła. Tak określano prawnika, którego zadaniem było 

znalezienie wszelkich możliwych obiekcji i przeszkód do kanonizacji. Święty Stanisław – główny 

Patron Polski, szczególną cześć odbiera podczas uroczystej corocznej procesji z Wawelu na Skałkę.

 

     lątwa świętego Stanisława /legenda/

Według niej, na tronie polskim nie powinien zasiadać władca o tym imieniu.

Mieliśmy w historii dwóch królów o tym imieniu: Stanisław Leszczyński - dwukrotnie 

obierany, ale przegrywał walkę o tron z Sasami i Stanisław Poniatowski – desygnowany na 

króla przez carycę Katarzynę II  (nagroda, za to, że był jej kochankiem?). Obydwaj skończyli 

marnie. Stanisław Leszczyński w Lotaryngii (gdzie dożył późnej starości) zmarł w okropnych 

cierpieniach, gdy jego ubranie zapaliło się od kominka i prawie żywcem spłonął, a Stanisław 

Poniatowski zmuszony do abdykacji po III  rozbiorze i upokorzony jako władca, którego 

państwo przestało istnieć...

    Komunia Święta

Dziś w naszej parafii 53 dzieci po raz pierwszy przystąpi do Stołu Pańskiego.

Do I Komunii Świętej Kościół dopuszcza tych, którzy znają podstawowe prawdy 

wiary i rozumieją dokonującą się na ołtarzu przemianę chleba i wina w Ciało i Krew 

Pańską. W starożytności komunia święta była udzielana zaraz po przyjęciu chrztu, nawet 

niemowlętom (przyjmowały komunię pod postacią wina).  Ta praktyka stosowana jest do 

dziś w Kościele Wschodnim. W Kościele Zachodnim, z czasem, zaczęto dopuszczać do 

komunii świętej dzieci posiadające pewną świadomość tego czym jest Eucharystia.  

O dojrzałości dziecka decydowali rodzice wspólnie z duszpasterzem. Na Soborze Laterańskim IV 

w 1215 roku orzeczono: każdy katolik po dojściu do używania rozumu, powinien przynajmniej raz 

w roku (na Wielkanoc), po spowiedzi i odprawionej pokucie, przystąpić do komunii.  Praktykę 

jednoczesnej komunii świętej wprowadzili w XVII wieku Księża Misjonarze. Na ziemie polskie 

ten zwyczaj dotarł w XIX wieku. W dalszym ciągu jednak do pierwszej komunii były 

dopuszczane dzieci kilkunastoletnie. Zmienił ten zwyczaj dopiero papież Pius X. W 1910 roku, 8 

sierpnia, wydał specjalny dekret, w którym pozwolił na udzielanie komunii dzieciom 

młodszym, nawet 6-7 letnim, pod warunkiem zrozumienia czym jest Eucharystia.

W Archidiecezji Krakowskiej do I Komunii Świętej przystępują dzieci klas III . Dopuszcza się 

wcześniejszą komunię dla tych dzieci, które są do tego odpowiednio przygotowane i dojrzałe. 

Najlepszą formą przygotowania dziecka do I Komunii jest przykład rodziców. Jeżeli małe 

dziecko widzi rodziców, którzy przystępują do komunii, to będzie wiedziało, że jest to coś 

ważnego. Takiemu dziecku nie trzeba tłumaczyć, czym jest komunia święta. Ono to widzi i 

czeka, kiedy samo przystąpi do komunii.

/ks.B/
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VI. niedziela wielkanocna

1. Dzisiaj w naszej parafii uczniowie klas trzecich po raz pierwszy przystąpią (przystąpili) 

do komunii świętej. Bardzo dziękujemy ks. Bogdanowi za bardzo staranne 

przygotowanie dzieci do tego wielkiego wydarzenia. Za pomoc: pani katechetce 

Karolinie, siostrze Magdalenie i panu organiście Dziękujemy rodzicom za dobrą 

współpracę w ciągu całego roku, a szczególnie za pomoc w próbach, dekorację kościoła, 

dar ołtarza w postaci odnowionych dwóch kielichów i daru pieniężnego 1290 zł 

na sprzątanie kościoła. Dzieci wraz z rodzicami i rodzeństwem zapraszamy w białym 

tygodniu na codzienne msze święte i nabożeństwo majowe, codziennie o godzinie 18.00. 

Nabożeństwo popołudniowe dla dzieci pierwszokomunijnych dzisiaj o godz. 16.00.

2. Dzisiaj procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę, początek o godz. 9.00. 

Z naszej parafii uczestniczy delegacja wiernych.

3. W przyszła niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa.

4. W maju msze św. ranne będą w kaplicy Matki Bożej, wieczorne w kościele.

5. Uruchamiamy zapisy na wycieczkę parafialną do Sandomierza i Baranowa 

Sandomierskiego, która odbędzie się 30 maja br. Zapisy w zakrystii i kancelarii. 

Wycieczka ma zapewnioną profesjonalną obsługę przewodnika z PTTK. Koszt 45 zł.

6. Informujemy o pielgrzymkach organizowanych przez Róże Różańcowe: 23 maja 

do Makowa Podhalańskiego, Jordanowa i Tokarni, koszt 35 zł; oraz 6 czerwca na 

Jasną Górę, na 3. Ogólnopolskie Spotkanie Róż Różańcowych, a potem nawiedzenie 

Leśniowa, koszt 30 zł. Zapisy w kancelarii i w zakrystii.

7. Zapraszamy na adorację Najświętszego Sakramentu w czwartek w kaplicy od godz. 8.00 

do 17.45. Możliwość skorzystania z kierownictwa duchowego w najbliższy piątek od 

godz. 18.45 do19.15. Dyżur w konfesjonale będzie pełnił o. Bogusław,  jezuita.

8. W sobotę 16 maja comiesięczne nabożeństwo do Matki Bożej Miłosierdzia, po mszy św. 

9. W tym tygodniu: 

- w czwartek święto św. Macieja , apostoła,

- w  sobotę święto św. Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika.

10. Składamy podziękowanie za ofiary składane na potrzeby kuchni św. Jana oraz na 

Fundusz SOS dla życia, a także za ofiary na  kwiaty i dekorację na Boże Ciało.

11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy:  Śp. Marię Malczyk.

 Dobry Jezu, a nasz Panie…



INTENCJE MSZALNE   11 – 17 V   2015

Poniedziałek 11  V
 7.00 + Jan w 2 r. śmierci
 7.30 + Marta Więckowska
 18.30 + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska

 Wtorek   12V
 7.00 1) + Tadeusz Matusik
            2) + Zofia Walinowicz
 7.30  + Grzegorz Hadyniak / od Anny Tadeusza Hajduga
 18.30  + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska

Środa  13  V
 7.00  + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
 7.30  ++  Ignacy i Maria
  18.30  W intencji Panu Bogu wiadomej

 Czwartek 14 V
  7.00  + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
 7.30  + Marta Więckowska
 18.30  + Stanisława i o Boże Błogosławieństwo dla Wioletty w dniu urodzin

Piątek 15  V
 7.00 1) + Zofia Jajko w 6 r. śmierci 
  2) + Zofia Martynowska w 8 r. śmierci
 7.30 + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
 18.30 + Zofia

Sobota 16 V
 7.00 1) + Władysław Wach
  2) ++ ks. Prałat Wojciech Święs i S. Gerwazja Kłusak
 7.30  + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
 18.30  Nowenna : ++ Janina i Jan Knapik
           
Niedziela  17  V
 7. 30  + Władysław Wach
 9.00   ++ Zofia i Mirosław
 10.30 O Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski do zbawienia dla Ireny i jej dzieci
 12.00 ++ Stanisław, Ludwik, Seweryna, Jerzy
 13.15  Za Parafian
 17.00 + Ewa Morys w 10 r. śmierci
 18.30 + Stanisława Szlachta / msza święta gregoriańska
 20.00 + Józef


