
INTENCJE  MSZALNE   16 - 22  I  2017 

Poniedziałek  16  I 

  7.00  1) + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 

           2) O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Weroniki Grabiec z okazji 90-tych ur. 

 7.30   ++ Jan, Zofia, Janina, Leokadia Zborowscy 

18.30  Nowenna: 1) ++ Helena i Piotr Sulej, 2) + Wacław Dymek w 10 r. śmierci, 3) O Boże  

         Błogosławieństwo dla Weroniki Grabiec z okazji 90 ur. 4) Dziękczynna, dla dawcy  

         organów do przeszczepu, 5) Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie  

         dla Anny, 6) O Boże błogosławieństwo dla Justyny i Antoniego. 
 

Wtorek  17  I 

  7.00  + Mieczysław Hahn 

  7.30  ++ Jan i Wiktoria Dziadkowiec i zm. z rodziny 

18.30  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 
 

Środa   18  I 

  7.00  ++ Irena i Władysław Kolasowie 

  7.30  + Krystyna Chmielowska / od rodz. Jaroszów 

18.30  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 
 

Czwartek  19 I 

  7.00  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Mariusza Suska 

           z okazji imienin 

  7.30  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 

18.30  + Stanisław Szuba w 1 r. śmierci / od żony i córek  
 

Piątek  20  I 

  7.00  1) + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 

           2) ++ Stanisław Boguta, Stanisław Grzesik 

  7.30  + Ks. Tadeusz Adamaszek 

18.30  1) + Adam Gąsiorek / intencja od żony, córki i syna 

           2) Msza święta w intencji Babci i Dziadków 
Sobota  21  I 

  7.00  1) + Ks. Tadeusz Adamaszek 

           2)  ++ Henryk Doniec i jego rodzice: Stefania i Józef  

  7.30  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 

18.30  ++ Joanna, Franciszek i syn Eugeniusz 
 

Niedziela   22  I 

  7.30  O zdrowie Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego, aby mogli godnie służyć  

           służyć swemu powołaniu i wytrwać w powołaniu – dla kapłanów odwiedzających  

           chorych i słabych w naszej parafii  

  9.00  + Ewa Skała 

10.30  + Hilda Kacorzyk / msza święta gregoriańska 

12.00  ++ Janina, Leon Tomaszewscy. Janina i Bogusław Nowak 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Stanisław Tomczyk / od córki Moniki z rodziną 

18.30  + Artur Śliwa 

20.00  ++ Agnieszka, Stanisław, syn Stanisław Poradzisz 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 

 
EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / J 1, 29-34 / 

Jan zobaczył podchodzącego ku niemu Jezusa i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi 

grzech świata. To jest Ten, o którym powiedziałem: „Po mnie przyjdzie Mąż, który mnie 

przewyższył godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Ja Go przedtem nie znałem, ale 

przyszedłem chrzcić wodą w tym celu, aby on się objawił Izraelowi. Jan dał takie 

świadectwo: Ujrzałem ducha, który zstępował z nieba jak gołębica i spoczął na Nim. Ja Go 

przedtem nie znałem, ale Ten, który mnie posłał, abym chrzcił wodą, powiedział do mnie: 

Ten, nad którym ujrzysz ducha zstępującego i spoczywającego na Nim, jest Tym, który 

chrzci Duchem Świętym”. Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że on jest Synem Bożym. 

REFLEKSJA       

W Wielki Piątek, kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu, a w tym samym czasie w Świątyni 

zabijano baranki paschalne, wypełniły się słowa Jana Chrzciciela – oto Baranek Boży…  . 

Pan Jezus spłacił za mnie i za każdego z nas największy dług. Dzięki Niemu, jestem 

wolnym człowiekiem. Potrzeba nam wielkiej wiary, aby pięknie i mądrze przeżywać 

swoje życie i na nowo nie stać się niewolnikiem grzechu. 

 

 

Biskup. 

W ostatnich dniach stycznia w Kościele krakowskim, będzie miało miejsce ważne, 

historyczne wydarzenia. Zmienia się Pasterz naszej Archidiecezji. Bardzo często słyszymy 

słowa: biskup, arcybiskup, diecezja, metropolita. Korzystając z nadarzającej się okazji, w 

tym i kilku następnych numerach Wspólnoty, trochę wyjaśnień w tych tematach. Najpierw 

historia urzędu/posługi/stanowiska biskupa. U samych początków chrześcijaństwa w 

Kościele w Jerozolimie bardzo szybko ukształtował się system hierarchiczny. Wśród 

prezbiterów szczególne miejsce zajmował tam Jakub Młodszy - Apostoł. Pod koniec I wieku 

ten model władzy widoczny jest we wszystkich kościołach związanych z Apostołem Janem.  

Taki system przyjął św. Paweł w zakładanych przez siebie wspólnotach. Sam sprawował 

opiekę hierarchiczną nad tymi kościołami, codzienną pieczę pozostawiając w ręku 

miejscowych starszych-prezbiterów. Klemens Rzymski ok. 95 r. pisał w Liście do Koryntian 

o sukcesji apostolskiej, jako mającej sprzyjać pokojowi w Kościele. Jej pierwowzór 

odnajdywał w Starym Testamencie. Biskupa można porównać do arcykapłana, a prezbiterów 

do kapłanów-lewitów, mających szczególny udział w jego posłudze. W II wieku utrwalił się 

potrójny model święceń (diakoni, prezbiterzy, biskupi).  
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Regułą stało się, że w każdym lokalnym Kościele powinien być tylko jeden biskup. W ten 

sposób utworzona została koncepcja terytorium kanonicznego. W III w. powstała kolegialna 

odpowiedzialność biskupów za cały Kościół, która znajduje pełne urzeczywistnienie w 

synodach i soborach powszechnych. W czasach cesarza Konstantyna, w dobie chrystianizacji 

imperium, prezbiterów zaczęto nazywać kapłanami (łac. sacerdos), by pokazać światu 

pogańskiemu prawdziwość chrześcijaństwa. Poganie oskarżali bowiem chrześcijan o 

świętokradztwo, a nawet o ateizm z powodu odrzucenia składania ofiar bogom panteonu 

grecko-rzymskiego
. 

 Biskupi natomiast rozpoczęli pełnić funkcję coraz bardziej 

administracyjno-jurysdykcyjne. Pierwszych biskupów powoływali apostołowie, następnie - 

przez wybór - duchowni i świeccy z danego Kościoła lokalnego, przy aprobacie Kościołów 

sąsiedzkich. Od IV wieku świecka władza cesarska zaczęła wpływać na obsadę tych 

stanowisk duchownych. Dopiero  w XII wieku sobory wykluczyły z grona wyborców osoby 

świeckie, a pod koniec XIII i w XIV wieku papieże zarezerwowali sobie prawo mianowania 

biskupów. W średniowieczu i czasach nowożytnych Kościół  podkreślał święcenia 

kapłańskie jako fundament duchowieństwa, a ze święceniami biskupimi wiązał przywileje 

natury jurysdykcyjnej.  Na Wschodzie forma wyboru była mniej istotna, gdyż podkreślano, 

iż to sam Bóg go dokonuje. Kładziono natomiast nacisk na formę instalacji /objęcia urzędu/ i 

sakrę. Teologia prawosławna również nie wysuwa biskupiej funkcji rządzenia na pierwszy 

plan, mówiąc raczej o nauczaniu, uzdrawianiu i jednoczeniu. Biskup w prawosławiu jest też 

w dużo mocniejszym stopniu szafarzem eucharystii i święceń, inni kapłani mogą wykonywać 

to jedynie w imieniu i za pozwoleniem biskupa. W Kościołach Wschodnich już w VI wieku 

została wprowadzona zasada równouprawnienia wszystkich biskupów, którzy wraz z 

diecezją reprezentują Kościoły lokalne. Do biskupów zwykło się zwracać się per 

„ekscelencjo”. Symbolem władzy pasterskiej biskupa jest pastorał i pierścień nakładany w 

czasie święceń biskupich przez głównego konsekratora, na prawą rękę nowo wyświęconego 

biskupa. U biskupów diecezjalnych, pierścień jest symbolem zaślubin z powierzoną diecezją. 

Sukcesja Apostolska Biskupów.                                                                                          .    

W głównych Kościołach chrześcijańskich biskupi są uważani za kontynuatorów misji 

apostołów. Na tym polega ich główna teologiczna funkcja. Aby biskup był następcą 

apostołów musi zostać wyświęcony w sposób ważny, czyli przez nałożenie rąk przynajmniej 

jednego biskupa wyświęconego w sposób ważny. Prawo Kanoniczne  wymaga też zgody 

Papieża. Po odczytaniu papieskiej bulli nominacyjnej; na nowo święconego biskupa nakłada 

ręce przynajmniej trzech biskupów (Konsekrator i dwóch współkonsekratorów). W Kościele  

prawosławnym obrzęd święceń biskupich też polega na  nałożeniu rąk przez trzech 

Biskupów. Funkcjonowanie sukcesji apostolskiej polega na tym, że pomiędzy danym 

biskupem a apostołami jest nieprzerwany ciąg ważnie udzielanych święceń. Sukcesję 

apostolską zachowały Kościoły: katolicki, prawosławny, zdecydowana większość Kościołów 

wschodnich, Kościoły starokatolickie oraz kościół anglikański. Kościoły Reformowane          

zrywając jedność z Rzymem, zerwały ciągłość, czyli sukcesję apostolską. W protestantyzmie 

i wielu innych Kościołach chrześcijańskich nie istnieje jednolita wykładnia teologicznej roli  

biskupa. W tych Kościołach, prezbiter i biskup to ten sam urząd, który powinien być 

sprawowany zawsze kolegialnie. W tradycji protestanckiej biskup nie jest mianowany, lecz 

wybierany przez  Kościół lokalny.   /ks.B/ 

 

 

              OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  2  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ                                       

 

1) We wtorek wspomnienie św. Antoniego opata, w czwartek św. Józefa Pelczara, biskupa, 

w sobotę wspomnienie św. Agnieszki i 20 Dzień Judaizmu w Polsce oraz Dzień Babci. W 

najbliższą niedzielę rozpoczęcie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan i Dzień Dziadka.  

2) Boże Nutki dziękują widzom za obecność podczas przygotowanych Jasełek i za ofiarę 

1267,24 PLN zebraną na organizację wyjazdów w ciągu roku szkolnego.  3) W najbliższą 

sobotę, 21 stycznia, w Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach w Łagiewnikach o 

godz. 11.00 Msza święta dziękczynna za posługę ks. Kardynała Stanisława Dziwisza. Dla 

chętnych zorganizujemy wspólny wyjazd o godz. 9.30 z parkingu pod kościołem. Zapisy w 

zakrystii dziś i jutro po każdej Mszy świętej. Również do jutra zapisy na adorację nocną w 

Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach we wtorek 24 stycznia. Wyjazd autokaru 

z parkingu pod kościołem o godz. 20.00. 4) Zapraszamy parafian na spotkania w Bożym 

Młynie w bieżącym tygodniu. W środę 18 stycznia, po wieczornej Mszy świętej spotkanie 

opłatkowe Zespołu Charytatywnego. W piątek 20 stycznia o godz. 17.00 spotkanie dla babci 

i dziadków z okazji ich święta. Uczestnicy wezmą udział w zabawach, śpiewach i 

konkursach, przygotowanych przez młodzież.  Po spotkaniu Msza święta o godz. 18.30. W 

najbliższą niedzielę po Mszy świętej o godz. 17.00 opłatek dla Róż Różańcowych, 

Honorowej Straży NSPJ, Rodziny Radia Maryja i pielgrzymujących. Spotkanie Migdałków 

poświęcone postaci św. Brata Alberta i wspólnej modlitwie w intencji ks. Stanisława 

Makowskiego w najbliższą niedzielę, 22 stycznia po Mszy świętej o godz. 17.00.  5)W 

najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godz. 10.30 i 12.00 będziemy gościć kapelę Muzyka 

Orawska z Lipnicy Wielkiej. Zapraszamy zwłaszcza dzieci oraz Babcie i Dziadków do 

wspólnego kolędowania. 6) W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Marcina Urbańczyka. 

…wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…  7) Wizyta duszpasterska w tym tygodniu – jest 

jedna zmiana – ks. Proboszcz w środę rozpoczyna kolędę o godz. 15.30 

16 I (poniedziałek)  ks. Bogdan od godz. 16.00 / ul. Jabłonkowska – domki                         

16 I ks. Łukasz od  16.30 / ul. Na Błonie  13, kl. V,VI                                                            

17 I (wtorek) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Balicka 12 a, kl. I,II,II,IV                           

17 I ks. Bogdan od godz. 15.00 / ul. Armii Krajowej 77                                                          

17 I ks. Łukasz  od godz. 15.00 / ul. Balicka 14 b, kl.V,VI,VII,VIII,IX                                  

18 I (środa) ks. Proboszcz od godz. 15.30 / ul. Armii Krajowej 93, kl.V,VI                           

11 I ks. Łukasz od godz. 16.00 / ul. Na Błonie 9a, kl. V                                                           

19 I (czwartek) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Machaya                                                  

19 I ks. Bogdan od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 3a, kl. I                                                            

19 I ks. Łukasz od godz. 16.00 / ul. Armii Krajowej 87, kl. I,II,III,IV                                    

20 I (piątek) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Kwiatkowskiego                                                 

20 I ks. Bogdan od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 3a,kl. II                                                          

20 I ks. Łukasz od godz. 15.00 / ul. Armii Krajowej 87, kl. V,VI,VII,VIII                                      

21 I (sobota) ks. Proboszcz od godz. 15.00 / ul: Stróżeckiego, Piwnika                                 

21 I ks. Łukasz  od godz. 10.00 / ul. Wiedeńska  nr 2-76 
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