
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  25 IX  do  1 X 2017 
 

Poniedziałek, 25 IX 
  7.00  1) + Andrzej Kulma w 1. rocz. śm. 
           2) + Anna Arciszewska 
  7.30 + Krystyna Chmielowska w 1. rocz. śm. 
 18.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
 

Wtorek, 26 IX 
  7.00 + Stanisław Szopa - od syna Dawida z żoną i wnukiem 
  7.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
18.30 + Michał 
 

Środa, 27 IX 
  7.00 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
  7.30 + Stanisław Szopa od chrześniaka Kamila z rodziną 
18.30 + Janusz 
 

Czwartek, 28 IX 
   7.00  1) + Stanisław Tomczyk w 1. rocz. śm. 
            2) + Jan Sajdera - od Antoniny Steczowicz 
   7.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
 18.30 + Józef Kaziród w 1. rocz. śm. 
 

Piątek, 29 IX 
  7.00  1) + Zofia, Ludwik, Tadeusz, Edward 
           2) + Aniela Rogala – od Stanisławy i Jana Zelek z rodziną 
  7.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
18.30 + Stanisław Kraj 

 

Sobota, 30 IX 
  7.00  1) + Stanisław Szopa – od siostry Stanisławy z rodziną 
           2) + Włodzimierz Kobylski – od rodziny Michalskich 
  7.30  1) + Aniela Rogala 
           2) + Edward Iwański – od syna Damiana z rodziną 
18.30  + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 

Niedziela, 1 X 
  7.30  wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP, w intencji Ojczyzny i zmarłych     
           członkiń z III „Róży” 
  9.00  Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Janiny i Wiesława w 50. rocz. ślubu 
10.30  + Emilia i Borys oraz zmarli z ich rodzin 
12.00  + Józef Surowiak w 9. rocz. śm. 
13.15  Za parafian 
17.00  Dziękczynna z prośbą o Boże bł. dla Janiny i Zdzisława z okazji 45. Rocz. ślubu,  
           o Boże bł. dla całej rodziny 
18.30  + Edward i Krystyna Wenzel, Zygmunt Szymu… 
20.00  Dziękczynna w 10. Rocz. ślubu Joanny i Pawła z prośbą o Boże bł. 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt 20, 1-16 / 

     Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: 
     «Królestwo niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby 
nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do 
winnicy. 
      Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł 
do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam”. Oni poszli. Wyszedłszy 
ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. 
     Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: „Czemu tu 
stoicie cały dzień bezczynnie?” Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie najął”. Rzekł im: „Idźcie i 
wy do winnicy”. 
     A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników  
i wypłać im należność, począwszy od ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około 
jedenastej godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; 
lecz i oni otrzymali po denarze. 
     Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną godzinę pracowali, 
a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. Na to odrzekł jednemu z nich: 
„Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje,  
i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, 
co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że ja jestem dobry?” Tak ostatni będą pierwszymi,  
a pierwsi ostatnimi». 
 

REFLEKSJA     

     Bardzo częstą reakcją ludzi na dzisiejszą przypowieść Jezusa jest oburzenie. Jak to, dlaczego 
Bóg jest taki niesprawiedliwy, dlaczego muszę starać się o niebo całe życie, a inni - używający 
życia - dostają tą szansę w ostatniej chwili…?  
     Odwieczny problem człowieka: zamiast całkowicie skupić się na miłości Boga, ogląda się 
wokoło, czy czasem Stwórca nie kocha kogoś bardziej niż jego. My lubimy miarkować miłość, 
kochając innych według zasług. Bóg, jeśli kocha, Jego miłość nie ma granic. Potęgi jej „rażenia” 
doświadczają ci, którzy są blisko jak ci oddaleni. Warunek jest jeden – praca w „winnicy Jezusa”. 

 

„Polski św. Franciszek” 

     Św. Brat Albert po najważniejszym odkryciu w swoim życiu, że człowiek doskonali się 
dzięki Bożemu miłosierdziu, zaczyna kształtować główny rys swojej duchowości. Jest to styl 



życia, który poźniej okaże się na tyle pociągający, że wokół niego zgromadzą się ludzie chcący 
iść tą samą drogą duchowego rozwoju. 

     W życiu Brata Alberta są trzy wielkie postacie, które stają się 
mistrzami w odkrywaniu osobistego charyzmatu. Są to: św. Jan od 
Krzyż, św. Wincenty a Paulo, ale najbardziej zafascynował do św. 
Franciszek z Asyżu. 

     Ks. Konstanty Michalski w swojej książce o Bracie Albercie 
napisał: „Chyba nikt inny ani w dawnej ani w nowej Polsce nie 
pokazał w własnej swej osobie, we własnej duszy i na własnej 
skórze, czym był kiedyś św. Franciszek z Asyżu. (…). Ukochał św. 
Franciszka Brat Albert jak rzadko kto i jak rzadko kto poszedł za 
nim z prostą i szczerą swą duszą, wcielając w życie wszystkie jego 
słowa, a przez jego słowa treść tych samych Ewangelii”. 

     Te fragmenty Ewangelii, które były istotne dla Franciszka, są 
kluczem do życia Brata Alberta. Ks. Michalski pokazuje 
przynajmniej sześć powodów, w których widać, jak oni są do siebie 
podobni. Droga duchowa jednego i drugiego - droga do Pana Boga - 
wiedzie przez przyrodę. Droga jednego i drugiego jest drogą serca. 
Jeden i drugi umiłował Chrystusa w Jego człowieczeństwie. Dla 

jednego i drugiego ważne są najbardziej ludzkie tajemnice Chrystusa Pana, dziecięctwo, a 
potem ukrzyżowanie. Jeden i drugi uważa, że życie wiary sprowadza się do życia Ewangelią. 
Człowiek jakby nie potrzebuje innej reguły życia, wystarczy Ewangelia. Kolejna istotna sprawa 
to stosunek do własności. Inaczej, wybór ubóstwa, ale takiego ubóstwa, które jest kompletnym 
odrzuceniem własności. I jeszcze jedna sprawa, którą podkreśla ks. Michalski, to społeczny 
wymiar charyzmatu. 

     U Brata Alberta ten klucz do życia Franciszka, którym jest Ewangelia, widać w formule 
ślubów: „Dla miłości Boga w Trójcy jedynego, Najświętszej Maryi Dziewicy, Świętego naszego 
Ojca Franciszka i wszystkich Świętych, obiecuję Świętemu Kościołowi Rzymskiemu i wam 
bracia najmilsi, Ewangelię Pana naszego Jezusa Chrystusa aż do śmierci zachować, żyjąc w 
czystości, w ubóstwie i w posłuszeństwie”. 

     Drugi istotny klucz do Franciszka widać w akwareli, którą Adam Chmielowski namalował 
już jako Brat Albert. Przedstawia ona św. Franciszka z krzyżem. Ale jest w tym obrazie coś 
uderzającego. Franciszek trzyma krzyż tak, jak się trzyma coś, co jest absolutnie najbardziej 
cenne. Ten krzyż do siebie tuli. Jest ewidentnie zakochany w krzyżu, który trzyma w rękach. To 
jest najmocniejsze w tej akwareli: stygmat na ręce jest ledwo widoczny, ale obie dłonie trzymają 
krzyż, który Franciszek tuli do policzka i przyciska do piersi. Trzyma go z największa czułością.  
Ma stygmaty w sercu, stąd się bierze czułość w trzymaniu krzyża. Ale ten krzyż jest też 
kluczem do rozumienia stroju, który Franciszek ma na sobie, bo jest to strój wykrojony według 
formy krzyża. Można by powiedzieć przez analogię - umarł Jan, a narodził się Franciszek 
(Franciszek miał na imię Jan, Jan Chrzciciel jest jego patronem chrzcielnym; Franciszek to jest 
jego drugie imię, nikt prawie nie pamięta tego pierwszego). Tą miłością krzyża żył również Brat 
Albert, naśladujący biedaczynę z Asyżu. 

(artykuł na podstawie książki ks. bpa Grzegorza Rysia „Brat Albert – Inspiracje”) 
 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 23. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ   

 

     1. Dziś na Jasnej Górze zakończenie dwudniowej 33. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Małżeństw i 
Rodzin. W naszym kościele możliwość obejrzenia przez dzieci karetki pogotowia ratunkowego, 
pokaz pierwszej pomocy i możliwość pomiaru cukru oraz ciśnienia zorganizowana przez 
Krakowską Grupę Ratowniczą. Wolontariusze zbierają ofiarę do puszek na potrzeby tej grupy.  
 2. W poniedziałek wspomnienie bł. Władysława z Gielniowa, Kapłana, w środę 
wspomnimy św. Wincentego a Paulo, kapłana, odpust w parafii MB z Lourdes z sumą o 
godzinie 18.30, w czwartek wspomnienie św. Wacława, męczennika, w piątek święto św. 
Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała, w sobotę wspomnienie św. Hieronima, kapłana i 
doktora Kościoła.  
 3. W sobotę, 30 września 8. Diecezjalna pielgrzymka Żywego Różańca do sanktuarium 
św. Jana Pawła II. Dojazd we własnym zakresie, plan spotkania w gablocie róż różańcowych.  
 W najbliższą, pierwszą niedzielę października podczas Mszy św. o 10.30 
pobłogosławimy i wręczymy dzieciom pierwszokomunijnym różańce. Zapraszamy szczególnie 
na tę Mszę św. uczniów klas III SP i ich rodziców.  
 7 października ogólnopolska modlitwa Różaniec do granic. Szczegóły na stronie 

internetowej i na plakatach. Wyjazd z naszej parafii spod kościoła o 7.00. W kościele św. 
Kazimierza w Kościelisku udział w konferencji, we Mszy św. i w adoracji Najświętszego 
Sakramentu, oraz modlitwa różańcowa  w wyznaczonym punkcie przygranicznym. Zabieramy 
ze sobą suchy prowiant. Zapisy w zakrystii i w kancelarii parafialnej w  godzinach urzędowania.  
 Dziś po Mszy św. o 17.00 spotkanie Migdałków w sali nr 4.  
 W ramach współpracy z krakowską Caritas mamy możliwość rozdania w najbliższy 

wtorek od godziny 14.30 do 16.30 700 litrów mleka w kartonach z krótkim terminem 
przydatności do spożycia. Chętnych prosimy o zapisy w zakrystii dziś po każdej Mszy św. 
 4. Rozpoczęliśmy sezon grzewczy. Prosimy o zamykanie drzwi i okien w kompleksie 
parafialnym, by zachować miłe, ale kosztowne ciepło.  
 5. W najnowszym numerze niedzieli, we wkładce krakowskiej, na VI i VII stronie 
Rozmowa z Młynarzami  redaktor Małgorzaty Cichoń po Jej wizycie w Bożym Młynie. 
Polecamy artykuł Tu się miele 

           Przygotowaliśmy czterdzieści egzemplarzy najświeższego numeru Niedzieli z artykułem 
o Bożym Młynie. Zachęcamy do lektury wszystkich numerów prasy katolickiej 
rozprowadzanych w naszej parafii.  
 6. Pani dr Małgorzata Kożuch, adwokat odwołuje swój dyżur w poradni Pomoc 
Bliźniemu jutro i za tydzień w poniedziałek w ze względu na wyjazd. Pozostałe dyżury jak na 
plakacie w gablotach i na stronie internetowej parafii. Zapraszamy do korzystania z pracy 
poradni.  
 7. W Bożym Młynie w poniedziałek od 16.30 Klub Młodego Przyrodnika dla starszych 

przedszkolaków i uczniów szkoły podstawowej. W piątek o 17.30 konferencja dr Jerzego 
Kołodzieja nt. Czego nie nauczą nas w szkole, a jest nam potrzebne w życiu. O 19.00 warsztaty nt. 
Przełamywania Barier.  

 Od najbliższej niedzieli po Mszy św. dla dzieci czyli około godz. 11.30 szkółka 
niedzielna dla przedszkolaków i dzieci z nauczania początkowego. W formie zabawowej dzieci 
przyswoją sobie treści ewangeliczne, nauczą się piosenek religijnych. Więcej szczegółów na 
stronie internetowej Bożego Młyna.  
 Również w najbliższą niedzielę po każdej Mszy św. Młynarze zbiorą podpisy chętnych 
pod obywatelskim projektem: Zatrzymaj aborcję. Już dziś prosimy chętnych o przygotowanie 

numeru PESEL. Więcej szczegółów za tydzień. 
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Arciszewską. Zapamiętujemy ważne 
świadectwo młodych, koleżanek i kolegów Ani w czasie uroczystości pogrzebowej, ich 
spowiedź i komunię św. W intencji wszystkich naszych bliskich zmarłych, zwłaszcza w młodym 
wieku: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


