
             

           INTENCJE  MSZALNE  14 - 21  IX   2015 

 

Poniedziałek  14  IX 

   7.00   + Genowefa 

   7.30   + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska/ 

 18.30   ++ Maria i Józef 
                                  

  Wtorek    15  IX 
    7.00  ++ Jan i Helena Miśkowiec. Jozef Miśkowiec 

    7.30  +   Henryka Golba / Msza święta gregoriańska   

  18.30  O Boże Błogosławieństwo dla Marka i Renaty w 8 r. ślubu i dla dzieci: 

               Krzysia i Mateusza 
     
Środa   16  IX 
   7.00  + Antonina Wasyl w 16 r. śmierci 

   7.30  + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska /   

 18.30  Nowenna:  1)W intencji Panu Bogu wiadomej 

              2) O Boże Błogosławieństwo dla Wojciecha w 60 r. urodzin 

 

 Czwartek  17  IX 

    7.00  O potrzebne laski, Dary Ducha Świętego i opiekę M. Bożej dla  

              Ks. Roberta Tupty w dniu imienin  

    7.30  + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska / 

  18.30  Dziękczynna za 55 lat małżeństwa Cecylii i Włodzimierza, z prośbą o Boże 

             Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
                 

Piątek   18  IX 

   7.00  1) ++ Stanisław Jan i Katarzyna 

            2) + Janusz 

  7.30   + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska / 

 18.30  W intencji Panu Bogu wiadomej   
            
Sobota  19  IX 

   7.00  1) ++ Józefa, Stanisław, Urszula 

            2) ++ Eugeniusz w 9 r. śmierci oraz rodzice: Antoni i Maria 

   7.30  + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska / 

 18.30    O Boże Błogosławieństwo dla Kamila Sułeckiego w 18 r. urodzin,  

              o Dary Ducha Świętego na czas matury 
            
Niedziela   20  IX 

  7.00   + Franciszek Wszołek 

  9.00   + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska / 

10.30   ++ Franciszek i Stefania Niechwiej i ich rodzice 

12.00   O Boże Błogosławieństwo dla Zofii i Edwarda w 56 r. ślubu 

13.15   + Hanna Basta w 9 r. śmierci   

17.00   + Ewa Skała 

18.30   + Siostra Zofia Dziedzic 

20.00   + Mieczysław Dziedzic w 8 r. śmierci 

                                                                                                                                  
12 września 37/2015/48 

WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 
                                                                                                         
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Mk 8, 27-35 / 
 

Jezus udał się ze swoimi uczniami do wiosek pod Cezareą Filipową. W drodze pytał 

uczniów: za kogo uważają Mnie ludzie? Oni Mu odpowiedzieli: za Jana Chrzciciela, inni za 

Eliasza, jeszcze inni za jednego z proroków. On ich zapytał: a wy za kogo Mnie uważacie? 

Odpowiedział Mu Piotr: Ty jesteś Mesjaszem! Wtedy surowo im przykazał, żeby nikomu o 

Nim nie mówili. I zaczął ich pouczać, że Syn Człowieczy musi wiele cierpieć, że będzie 

odrzucony przez starszych, arcykapłanów i uczonych w Piśmie, ze będzie zabity, ale po 

trzech dniach zmartwychwstanie. A mówił zupełnie otwarcie te słowa. Wtedy Piotr wziął Go 

na bok i zaczął Go upominać. Lecz On obrócił się i patrząc na swych uczniów, zgromił 

Piotra słowami: zejdź Mi z oczu szatanie, bo nie myślisz o tym co Boże, ale o tym co 

ludzkie. Potem przywołał do siebie tłum razem ze swoimi uczniami i rzekł im: jeśli kto chce 

pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 

naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swoje życie z powodu 

Mnie i Ewangelii, ten je zachowa. 

 

 

REFLEKSJA 

A wy za kogo Mnie uważacie? Dzisiaj to pytanie Jezus kieruje do mnie. I co Mu odpowiem?  

Jeżeli wyznam, że wierzę, że jest Synem Bożym, Mesjaszem, Zbawicielem, Odkupicielem 

/ i jeszcze kilka innych określeń /, to może się mnie spytać, czy pokazuję to moim życiem? 

No bo jak powiem A, to trzeba będzie powiedzieć B. Może być problem…. Może lepiej 

milczeć i czekać, aż obok mnie będzie ktoś, kto ma więcej odwagi i złoży takie wyznanie 

wiary? Tylko, że Jezus pyta mnie!!! 

 

Podwyższenie Krzyża Świętego – 14 września. 

Zakończeniem wojny żydowsko-rzymskiej, było w 70 roku zdobycie Jerozolimy. Miasto 

zostało zniszczone, tysiące Żydów zostało wziętych do niewoli a okupanci niszczyli również 

powstające chrześcijaństwo. Prześladowania chrześcijan trwały do początku IV wieku. W 

latach 20-tych IV wieku do Jerozolimy przybyła matka cesarza Konstantyna, św. Helena, 

która kazała zaopiekować się świętymi miejscami związanymi z życiem Pana Jezusa. 

 

 

 



W tym czasie podjęto również próby odnalezienia Krzyża, na którym umarł Pan Jezus. 

Po długich poszukiwaniach, Krzyż odnaleziono./Ta historia była już opisana w jednym   

z wielkopostnych numerów Wspólnoty/. W związku z tym wydarzeniem, zbudowano 

w Jerozolimie na wzgórzu Golgoty dwie bazyliki: Męczenników/Martyrium/ 

 i Zmartwychwstania/Anastasis/. Bazylika Męczenników nazywana była Bazyliką Krzyża. 

W dniu 13 września 335 roku obie bazyliki poświęcono. Na pamiątkę tego wydarzenia co 

roku 13 września obchodzono uroczystość Podwyższenia Krzyża Świętego. Potem to swięto 

przesunięto o jeden dzień, ponieważ 14 września była rocznica wystawienia Krzyża na 

widok publiczny, czyli jego adoracja. W roku 614 Persowie napadli na Ziemię Świętą, 

zburzyli wówczas wszystkie kościoły w Jerozolimie, a szczególnie ,,dokładnie” zniszczyli 

Bazylikę Grobu Pańskiego. Wiedząc o wielkiej wartości duchowej relikwii Krzyża, zabrali 

go ze sobą. Cały świat chrześcijański modlił się o odzyskanie Krzyża. Po zwycięstwie jaki 

cesarz Herakliusz odniósł nad persami w 628 roku, relikwie Krzyża zostały zwrócone. 

Kościół w Krzyżu Jezusa widział zawsze ołtarz, na którym Syn Boży dokonał zbawienia 

świata. Dlatego każda jego nawet najmniejsza cząstka doznaje tak wielkiej czci.  

Kara śmierci przez ukrzyżowanie była znana w wielu krajach, chociaż nie stosowali jej 

Żydzi, ani rzymianie dla obywateli rzymskich. Cesarz Konstantyn zniósł karę śmierci przez 

ukrzyżowanie w 316 roku. Obecnie największa część drzewa Krzyża świętego znajduje się w 

Brukseli w kościele św. Guduli. Duże fragmenty znajdują się w Bazylice św. Piotra w 

Rzymie i w katedrze w Paryżu. W Polsce największą część Krzyża świętego posiada kościół 

dominikanów w Lublinie. 

 

Co roku, 14 września /niezależnie od pogody/ w Zakopanem spod kościoła św. Krzyża 

wyrusza niezwykła pielgrzymka. Prowadzi pielgrzymów pod krzyż na Giewoncie. Krzyż ma 

wysokość 17,5 metra / 2,5 m. wkopane jest w skałę /, ramię poprzeczne ma długość 5,5 m. 

waży ok. 1900 kg i składa się z 400 żelaznych elementów. Zmontowany tam został 19 

sierpnia 1901 roku na pamiątkę 1900 rocznicy urodzin Pana Jezusa.  

 

Krzyż przeszkadza – ciekawostki. 

W Kopalni Soli w Wieliczce można usłyszeć ciekawą historię. Przy wejściu do szybu, przez 

lata wisiał krzyż. Górnicy, którzy zjeżdżali windą, albo schodzili schodami żegnali się przed 

nim i pozdrawiali tradycyjnym Szczęść Boże. W latach 70-tych pewien młody sztygar, 

sekretarz partii, zerwał krzyż ze ściany i rzucił go w głąb szybu. Górnicy krzyż odnaleźli, 

dokleili odłamaną część i powiesili tam gdzie był wcześniej, tylko zasłonili deskami. 

Dokładnie 10 lat później /ten sam miesiąc i dzień/ pijany sztygar spadł ze schodów na dno 

szybu……  

 

Na trasach  turystycznych w Pieninach można znaleźć pamiątki po Łemkach. Po drugiej 

wojnie światowej zostali wygnani z tych okolic, pod pretekstem sprzyjania bandom UPA. Do 

dziś można znaleźć ruiny domów, zagród i resztki zdziczałych sadów owocowych. W 

Dolinie Białej Wody znajduje się kapliczka – Chrystus Ukrzyżowany. Wycięty z blachy, 

przez lata powojenne odmalowywany był tylko do kolan. Tyle pozwalał konserwator/w 

domyśle władza/. Dlaczego? Bo Chrystus ,,łemkowski” miał malowane/rzeźbione nogi 

równolegle, przybite dwoma gwoździami. Ten ,,łaciński” ma nogi założone jedna na drugą, 

przybite jednym gwoździem. Nic nie mogło przypominać, że kiedyś tu byli Łemkowie….  . 

/Ks.B/ 

 

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE     -    13 WRZEŚNIA  2015 

XXIV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 

1. Dziś w Kalwarii Zebrzydowskiej 23. Pielgrzymka Rodzin Miłosierdzie w moim 
domu. W parafii bł. Anieli Salawy odpust parafialny z sumą o godzinie 12.00.  
 W kalendarzu liturgicznym bieżącego tygodnia: jutro Święto Podwyższenia Krzyża 
Świętego, we wtorek wspomnienie NMP Bolesnej, w środę wspomnienie św. Męczenników 
Korneliusza papieża i Cypriana biskupa, w piątek Święto św. Stanisława Kostki, zakonnika, 
patrona Polski. Po wieczornej Mszy św. i koronce w piątek, 18 września pielgrzymi do 
Santiago de Compostela z naszej parafii, członkowie Ruchu Światło Życie zapraszają na 
spotkanie z prezentacją Nasze wędrowanie - droga do św. Jakuba,  w czasie którego 
opowiedzą o swoim pielgrzymowaniu. Zapraszamy młodych i starszych naśladowców  
św. Stanisława, pasjonatów pielgrzymek.  

2. Powracamy do comiesięcznych spotkań z przedstawicielami zakonów w Roku 
Życia Konsekrowanego. W najbliższą niedzielę o godz. 16.00 w kościele dolnym (w Kaplicy 
Matki Bożej Miłosierdzia) odbędzie się spotkanie z proboszczem parafii MBNP,  
o. Ireneuszem Byczkiewiczem, redemptorystą. Serdecznie zapraszamy.  

3. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy kolejny rok formacji parafialnej dla 
gimnazjalistów przed przyjęciem sakramentu bierzmowania. Uczniów wszystkich klas 
gimnazjum wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę św. o godzinie 17.00. Po Mszy św. będzie 
krótkie spotkanie. 

4. Jutro o 9.00 w bibliotece na plebanii spotkanie Zespołu Charytatywnego, a po 
wieczornej Mszy św., czyli ok. godziny 19.00 spotkanie z rodzicami dzieci 
pierwszokomunijnych w dolnym kościele.  

5. W każdą niedzielę w godz. od 11.30 – 12.00 czynna jest biblioteka parafialna 
(wejście jak do kancelarii parafialnej).  

6. Spotkanie Kręgu Biblijnego w czwartek o godzinie 20.15 w bibliotece na plebanii.  
7. Ciągle poszukujemy chętnych do odpłatnego dyżuru przy wydawaniu posiłku  

w Kuchni św. Jana Kantego w byłym barze Słoneczko. Jest sala, znajdzie się posiłek 
dostarczony na miejsce, nie ma jedynie dyżurujących przy jego wydawaniu. 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z księdzem proboszczem.  
 Dziękujemy wszystkim, którzy we wrześniu ofiarami do skarbony kuchni św. Jana 
Kantego wspierają potrzebujące dzieci i młodzież po rozpoczęciu roku szkolnego. We 
współpracy ze szkołami wspieramy na bieżąco takie potrzeby.  

8. Zapraszamy na parafialny wyjazd integracyjny pod hasłem Poznajemy naszą 
ojczyznę - Ponidzie, który odbędzie się 26 września (w sobotę). Stanowi on kontynuację akcji 
podjętej w maju tego roku. Tym razem będziemy podziwiać piękno przyrody doliny Nidy  
i zabytki, między innymi Wiślicy i Pińczowa. W programie także Msza św. w kościele  
oo. Reformatów w Pińczowie. Więcej szczegółów na plakatach w gablotach parafialnych. 
Zapisy w zakrystii i kancelarii parafialnej. Koszt 30 zł od osoby. 

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w kościele śś. Piotra i Pawła śp. Ks. prałata 
Franciszka Chowańca, pierwszego Duszpasterza Służby Liturgicznej i Ruchu Światło-Życie 
Archidiecezji Krakowskiej, w naszej parafii śp. Danutę Theodorowicz.  
 Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci... 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


