
                 

           INTENCJE  MSZALNE   19 - 25  X   2015 

 

Poniedziałek   19  X 

   7.00  1)Dziękczynna za ocalenie życia Adamowi 

            2) W intencji Panu Bogu wiadomej 

   7.30  O mądrość Bożą dla Narodu Polskiego w dniu wyborów parlamentarnych, 

            za wstawiennictwem Królowej Polski, Aniołów i świętych/ od Straży Honorowej     

 18.30  + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska 
                                  

  Wtorek     20  X – Uroczystość Odpustowa 
    7.00  ++ Maria i Władysław Wach 

    9.00   Msza święta dla Zespołu Szkół im. Jana Kantego 

  10.30  Msza święta w intencji chorych ( w górnym kościele) 

  10.30  Msza święta dla małych dzieci   ( w dolnym kościele) 

  18.30 1) Za Parafian 

            2) + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska  

Środa    21  X 
   7.00  + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska  

   7.30  + Urszula 

 15.45  Msza święta dla dzieci klas I Szkoły Podstawowej/ przed ślubowaniem 

 18.30  + Justynka 

 Czwartek  22  X 

    7.00  +  Kamil Kopeć 

    7.30  + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska 

  18.30  + Augustyn Dudek 

 Piątek   23  X   

   7.00  1) + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska 

            2) ++ Stanisław Zwierski i rodzice 

   7.30  + Zofia Chmielowska w 1 r. śmierci 

 18.30  O Boże Błogosławieństwo i opiekę M. Bożej dla Janka w dniu imienin. 

 Sobota  24  X 

   7.00  1)  ++ Maria i Władysław Wach 

            2)  ++ Maria i Władysław Maciuszkowie 

   7.30  + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska 

 18.30  + Juliusz Zabłocki w 5 r. śmierci 

                 ZMIANA      CZASU 

Niedziela   25  X 

  7.30  + Zygfryd Motyka w 4 r. śmierci 

  9.00  + Jan i Julia Kucia   

10.30  + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska 

12.00  Dziękczynna za otrzymane łaski  w 50 rocznicę ślubu Krystyny i Stanisława Czyż, 

           z prośbą  o Boże Błogosławieństwo dla całej rodziny  

13.15  Dziękczynna za otrzymane łaski w 50 rocznicę ślubu Zofii i Aleksandra, z prośbą 

           o Boże Błogosławieństwo dla jubilatów ich dzieci i wnuków  

17.00  + Krystyna Kalicka 

18.30  + Augustyn Dudek 

20.00  + Stanisław Fedko 

           

                                                                                                                                        
18 października 42/2015/53 

WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 
                                                                                                       
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Mk 10, 35-45 / 
Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, zbliżyli się do Jezusa i rzekli: Nauczycielu, chcemy, żebyś 

nam uczynił to, o co Cię poprosimy. On ich zapytał: Co chcecie, żebym wam uczynił? Rzekli 

Mu: Użycz nam, żebyśmy w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, drugi po lewej Twej 

stronie. Jezus im odparł: Nie wiecie o co prosicie. Czy możecie pic kielich, który ja mam pić, 

albo przyjąć chrzest, którym ja mam być ochrzczony? Odpowiedzieli Mu: możemy. Lecz 

Jezus rzekł do nich: Kielich, który Ja mam pić, pić będziecie i chrzest, który Ja mam przyjąć, 

wy również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej lub 

lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało przygotowane. Gdy dziesięciu to 

usłyszało, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do 

nich: Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich wielcy dają im 

odczuć swą władzę. Nie tak będzie miedzy wami. Lecz kto by miedzy wami chciał stać się 

wielki, niech będzie sługą waszym. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech 

będzie niewolnikiem wszystkich. Bo i Syn człowieczy nie przyszedł aby Mu służono, lecz 

żeby służyć i dać swoje życie na okup za wielu.   

 

REFLEKSJA 

Dzisiejsza Ewangelia, powinna być dokładnie przeczytana   przez tych wszystkich, którzy za 

tydzień  startują w wyborach parlamentarnych. Ale powinna również każdemu z nas 

przypominać, co to znaczy być pierwszym i wielkim w oczach Boga. To znaczy służyć 

innym. Nie tylko biorę i korzystam z posługi drugiego człowieka. Daję coś od siebie 

i daję siebie. Daję ???  

 

Tydzień Misyjny.  

W przyszłym roku będziemy obchodzić 1050 rocznicę Chrztu Polski. Symboliczna data, 

która przypomni nam, że kiedyś, przez posługę/często bezimiennych/ misjonarzy, 

otrzymaliśmy wielki dar – dar wiary. Jako chrześcijanie staliśmy się dziećmi Boga. Przez 

wieki, polscy misjonarze przekazują ten dar innym. Aktualnie na świecie pracuje 2040 

polskich misjonarzy i misjonarek w 97 krajach, na wszystkich kontynentach. Najwięcej w 

Afryce i na Madagaskarze – 819. W Ameryce Łacińskiej i na Karaibach  797. W Azji jest ich 

336 , a w Oceanii 68. W Ameryce Północnej 20. To statystyka. Ale każdy misjonarz, 

misjonarka, to konkretny człowiek, który służy Panu Bogu i ludziom. A my? Nie musimy 

wyjeżdżać do dalekiego kraju, aby głosić  Ewangelię. Możemy pomagać tu i teraz. Modlitwą  

i jeśli pozwalają nam możliwości - wsparciem materialnym.   



 

Święty Łukasz. 

Pochodził z Antiochii Syryjskiej. Był poganinem. Nie był uczniem Chrystusa, chociaż 

niektórzy utożsamiają go z jednym z dwóch uczniów , których Jezus spotkał wędrując do 

Emaus.Z zawodu był lekarzem. Należał do ludzi wykształconych, znal ówczesną literaturę. 

Świadczy o tym piękny styl literacki, znajomość języka greckiego i kronikarska dokładność. 

Około 50 roku spotkał na swojej drodze życiowej św. Pawła, przyłączył się do niego jako 

uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Swoją wierność św. Pawłowi okazał tak bardzo, że jako 

jedyny pozostał przy nim w Rzymie, po jego aresztowaniu. Nie wiemy co się działo z 

Łukaszem po męczeńskiej śmierci św. Pawła. Ojcowie Kościoła i Tradycja, wymieniają 

miejsca, w których miał nauczać: Achaja, Galia, Macedonia. Święty Łukasz pozostawił po 

sobie dwie bezcenne pamiątki, które mu zaskarbiły wdzięczność całego chrześcijaństwa.  

Są nimi Ewangelia i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie poznał Jezusa, to 

od licznych świadków czerpał wszystkie wiadomości. Jako jedyny z ewangelistów przekazał 

sceny zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św. Elżbiety pokłon 

pasterzy, ofiarowanie i znalezienie Jezusa w Świątyni. Zawdzięczamy mu większość 

wiadomości z życia Maryi. Dzieje Apostolskie są jedynym dokumentem o początkach 

Kościoła.  Ponieważ w wielu tych wydarzeniach uczestniczył osobiście, są one opisane 

bardzo dokładnie. Nie wiemy gdzie znajduje się grób św. Łukasza. Do posiadania jego 

relikwii przyznają się: Efez, Beocja/ wg. Tradycji zmarł w tym mieście/, Wenecja i Padwa.  

Według legendy Św. Łukasz malował obrazy; portrety Jezusa, Maryi i Apostołów. Miał 

również namalować ikonę, która obecnie znajduje się na Jasnej Górze. 

Św. Łukasz patronuje wielu dziełom, miejscom i dziedzinom życia. Patronuje również 

naszemu księdzu Łukaszowi, któremu z okazji imienin życzymy wielu łask Bożych na 

drodze kapłańskiego życia oraz opieki tak wspaniałego patrona.  

 

Święty Jan Kanty  -  patron naszej wspólnoty parafialnej.  

Przypomnijmy to co najważniejsze. Przyszedł na świat w Kętach 24 czerwca 1390 roku. 

Pierwsze nauki pobierał w rodzinnym mieście, następnie studiował na Uniwersytecie w 

Krakowie. Po przyjęciu święceń kapłańskich, przez 8 lat pełnił obowiązki rektora szkoły 

przyklasztornej w Miechowie. Potem na Uniwersytecie w Krakowie objął Katedrę Filozofii. 

Sam ucząc innych, nie zaprzestał troski o własny rozwój i rozpoczął dalsze studia 

teologiczne. Do końca życia pracował jako profesor krakowskiej uczelni. Ziemskie życie 

zakończył w Wigilię Bożego Narodzenia 1473 roku. Dodajmy życie ofiarne, pracowite, w 

pełni oddania Bogu i ludziom. Zasłynął z wielkiego miłosierdzia. Dzielił się z innymi tym co 

posiadał./ Znamy wszyscy piękną historię o rozbitym i cudownie zlepionym dzbanku na 

mleko/. O jego wielkiej pracowitości świadczą powtarzane legendy i konkretne świadectwa. 

Osobiście przepisał ręcznie około 15 tysięcy stron tekstów! Zaraz po jego śmierci rozpoczął 

się kult. Do grobu Jana Kantego pielgrzymowali licznie ludzie, często wypraszając 

skutecznie potrzebne łaski. Papież Klemens XIII , 16 lipca 1767 roku kanonizował Jana 

Kantego.  

 

Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016. 

Coraz bliżej do tego wielkiego i ważnego wydarzenia. Dlatego coraz częściej będziemy o 

nim przypominać i ciągle zachęcać do naszego udziału w tym wydarzeniu. To co jest 

najważniejszym dla nas zadaniem, to przyjęcie młodych ludzi z całego świata, którzy 

przybędą na to wydarzenie. /ks.B/ 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

29 NIEDZIELA  ZWYKŁA 
 

1. Dziś przeżywamy Światowy Dzień Misyjny. Rozpoczynamy Tydzień Misyjny pod hasłem 

Od nawrócenia do misji. W najbliższy czwartek różaniec o godz. 17.45 poprowadzą róże 

różańcowe w intencjach misji i papieża Franciszka. Ofiarą na tacę i do skarbony wspieramy 

cele misyjne. Dziś w kościele dolnym o godz. 16.00 spotkanie z ks. Grzegorzem Krężlem, - 

Michaelitą, w ramach comiesięcznych spotkań z zakonnikami w Roku Życia 

Konsekrowanego. 

2. We wtorek w naszej parafii Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Kantego. Msze 

święte: o godz. 7.00, o godz. 9.00 z udziałem społeczności Zespołu Szkół i. św. Jana 

Kantego. O godz. 10.30 w górnym kościele Msza święta z obrzędem namaszczenia chorych, 

a w dolnym kościele o godz. 10.30 dla najmłodszych dzieci w tym przedszkolaków z naszej 

parafii, wraz z obrzędem pobłogosławienia kobiet w stanie błogosławionym. O godz. 18.30 

suma odpustowa, którą odprawi i wygłosi kazanie odpustowe ks. prałat Jacek Konieczny – 

Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin. Okazja do spowiedzi przed odpustem w 

poniedziałek od godz. 17.00. Różaniec w dzień odpustu o godz. 17.45. 

3. Jutro wspomnienie bł. Jerzego Popiełuszki, kapelana Solidarności. W środę wspomnienie  

Bł. Jakuba Strzemię, biskupa. W czwartek wspomnienie św. Jana Pawła II, papieża. 

Najbliższą niedzielę przeżyjemy wspominając 15 rocznicę konsekracji naszej świątyni, której 

dokonał ks. kardynał Franciszek Macharski 15 października 2000 roku. Po Mszy świętej o 

godz. 12.00, przed Najświętszym Sakramentem odśpiewamy uroczyste Te Deum. 

W nocy z soboty na niedzielę zmiana czasu z letniego na zimowy. 

4. W środę o godz. 15.45, w dolnym kościele odprawimy Mszę świętą  dla uczniów klas I 

Szkoły Podstawowej, przed ślubowaniem szkolnym. W czwartek o godz. 2015 spotkanie 

kręgu biblijnego w bibliotece na plebanii. 

5. Wypełnione formularze wypominków rocznych i jednorazowych przyjmujemy w zakrystii 

lub w kancelarii parafialnej. Wypominki roczne odczytujemy w każdą niedzielę przed 

Mszami o godz. 7.30, 12.00 i 17.00 . Wypominki jednorazowe, połączone z modlitwą, 

czytamy w pierwszym tygodniu listopada pół godziny przed wieczorną Mszą świętą.  

6. Parafialny oddział Akcji Katolickiej zebrał w czasie zbiórki w ubiegłą niedzielę dla 

Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia 6326 złotych. Dziękujemy Akcji Katolickiej za 

rozprowadzanie publikacji katolickich. Dzisiaj w zakrystii można jeszcze nabyć książkę ks. 

prof. Michała Hellera p.t. Bóg i geometria, w promocyjnej cenie 30 zł. Książki są z podpisem 

autora. 

7. Komitet Parafialny Światowych Dni Młodzieży zaprasza wszystkich chętnych, którzy 

chcą się włączyć w dzieło Światowych Dni Młodzieży, w każdą niedzielę w godzinach 

10.00-11.00 do sali obok kancelarii parafialnej. Dyżurujący wolontariusz komitetu zapisuje 

chętnych do pomocy i odpowiada na pytania zainteresowanych. Zapraszamy zarówno tych, 

którzy chcą przyjąć pielgrzymów, jak i tych, którzy chcą się włączyć do pomocy w pracach 

komitetu lub zostać wolontariuszami. Młodzież Oazowa rozprowadza znicze po każdej mszy 

świętej. Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na organizację rekolekcji wakacyjnych 

i dni skupienia. 

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Reginę Bekier. 

…wieczne odpoczywanie, racz jej dać Panie… 

 

 


