
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  9 X  do  15 X 2017 
 

 

Poniedziałek, 9 X 
  7.00 + Zofia Frydrych – od sąsiadów 
  7.30 + Kazimiera Zawartka w 2. rocz. śm. i m. Lucjan 
 18.30 ++ Michał i Michalina oraz Kazimierz i Katarzyna 
 

Wtorek, 10 X 
  7.00 + Aniela Rogala – od Anny Lis z rodz. 
  7.30 ++ Barbara i Albert 
18.30 + Edward w 24. rocz. śm. 
 

Środa, 11 X 
  7.00 ++ Emilia i Józef Maciaszkiewicz 
  7.30 + Aniela Rogala 
18.30 + Pelagia Urbaniak  
 

Czwartek, 12 X 
   7.00  1) + Włodzimierz Kobylski – od rodz. Michalskich 
            2) + Krzysztof Węgrzyn – od Haliny Przybyła 
   7.30 O Boże bł. i zdrowie dla Małgorzaty 
 18.30 ++ Kazimierz Pasula, Józefa i Jan Surowiec 
 

Piątek, 13 X 
  7.00  + Lucyna Muszyńska – od rodz. Barczyków 
  7.00  O Boże bł., opiekę MB i potrzebne łaski dla Stanisławy, Zofii, Małgosi, Emilki  
           i Kacpra  
  7.30  + Leszek w 36. rocz. śm. 
18.30  1) + Adam Gąsiorek w 1. rocz. śm. 
           2) + Edward Iwański – od syna Damiana z rodz. 
 

Sobota, 14 X 
  7.00  1) + Lucyna Muszyńska – od rodz. Barczyków 
           2) + Krystyna 
  7.30 ++ Janina i Franciszek oraz Janina i Józef 
18.30 + Krystyna Kolanowska 
 

Niedziela, 15 X 
  7.30  + Zygfryd Motyka w 6. rocz. śm. 
  9.00  + Jadwiga 
10.30  ++ Jarosław, Helena i Marian 
12.00  + Andrzej Koblański w 20. rocz. śm. 
13.15  Za parafian 
17.00  ++ Anna Urbuś w 20. rocz. śm., zm. rodzice, Janina i Władysław Pachacz, Janina  
           i Albin Kozłowscy 
18.30  ++ Henryk Jeżak oraz Józef, Zofia i Leszek Bujasowie 
20.00  W 70. rocz. urodzin Barbary z prośbą o zdrowie i dalszą opiekę Pana Jezusa 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt 21, 33-43 / 
 

     Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
     «Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. 
Otoczył ją murem, wykopał w niej tłocznie, zbudował wieżę, w końcu oddał ją  
w dzierżawę rolnikom i wyjechał. 
     Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu 
należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego zaś 
ukamienowali. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi 
tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: Uszanują 
mojego syna. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: „To jest dziedzic; 
chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo”. Chwyciwszy go, wyrzucili z 
winnicy  
i zabili. Kiedy więc przybędzie właściciel winnicy, co uczyni z owymi rolnikami?» 
     Rzekli Mu: «Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym 
rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze». 
     Jezus im rzekł: «Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: „Ten właśnie kamień, który 
odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił, i jest cudem w naszych 
oczach”. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane 
narodowi, który wyda jego owoce». 
 

REFLEKSJA     
      

     Życie nie jest dla „wyżycia się”. Nawet dobro może stać się zasadzką, kiedy okazuje 
się bardziej pożądane niż Bóg.  
     Przypowieść Jezusa ukazuje nam morderstwo syna, bo dzierżawcy nie chcieli 
stracić   korzyści z winnicy. Ale ta historia, to nie bat na faryzejskich żydów, ale 
ukazanie skutków naszego faryzeizmu. Zabijamy Jezusa zawsze, gdy boimy się utracić 
to, co, jak sądzimy, należy się nam od życia.  
     Wielkie upadki zaczynają się od małych zaniedbań i drobnych przywiązań. Wielka 
świętość zaczyna się w małych wyrzeczeniach. 



Dzieje kanonizacji św. Jana z Kęt 

     Uroczystość odpustowa, która zbliża się wielkimi krokami, to 
doskonała okazja, aby jeszcze bliżej przyjrzeć się postaci naszego patrona 
– św. Jana Kantego. Dzięki pracy historyków znamy wiele wydarzeń z 
życia świętego profesora, ale z ciekawością poznajemy również dzieje 
jego kultu i efekty jego wstawiennictwa gdy umarły dla świata zrodził się 
dla chwały nieba. 

     Grupa naszych parafian, przygotowując się na parafialne święto, odbyła 
pielgrzymkę śladami św. Jana z Kęt. Początek drogi wyznaczył jego grób, znajdujący się w 
Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny w Krakowie. Tam, po Mszy św. odprawianej przy 
konfesji, proboszcz Kolegiaty ofiarował, na ręce ks. proboszcz, naszej parafii wydanie bulli 
kanonizacyjnej św. Jana z Kęt przetłumaczonej na język polski i angielski. To dzieło powstało z 
inicjatywy pana Romana Marii Zawadzkiego, profesora ówczesnej Papieskiej Akademii 
Teologicznej w Krakowie. Pan profesor jest również autorem artykułu, który traktuje o losach 
kanonizacji Mistrza z Kęt. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym temacie i poznajmy 
najważniejsze fakty. 

     W wigilię Bożego Narodzenia roku 1473 umiera w opinii świętości mistrz Jan z Kęt, doktor 
teologii, dziekan Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Kult profesora rozwinął się bardzo szybko. Co 
ciekawe pierwszymi rzecznikami jego kultu okazały się nie środowiska akademickie, ale 
mieszczanie krakowscy. Z czasem przy jego grobie w kolegiacie św. Anny zaczęli się modlić 
pielgrzymi z Polski i z zagranicy. Ludzie doświadczali wielu łask, co skrzętnie spisywał 
ówczesny proboszcz kolegiaty, Maciej z Kościana. Podobnie czynili jego następcy w pierwszej 
połowie XVI w. Pojawiają się też wzmianki o próbie zgłoszenia w Rzymie rozpoczęcia procesu 
kanonizacyjnego.  

     Te starania przybrały konkretny kształt w 1627 roku, kiedy to biskup krakowski, Marcin 
Szyszkowski powołał komisję do zebrania dowodów czci oddawanej Janowi Kantemu. Zebrany 
jednak materiał okazał się niewystarczający do przeprowadzenia procesu kanonicznego  
w zakresie świętości życia i cnót. Ostatecznie Kongregacja Obrzędów w 1676 (po wielu latach 
starań polskich królów i prymasów) wydała Dekret zawierający kult Jana z Kęt od niepamiętnych 
czasów, co było równoznaczne z aktem beatyfikacji. 

    Kult bł. Jana Kantego był tak duży, że natychmiast podjęto starania o dokończenie procesu 
kanonizacyjnego. Wymagało to dostarczenia do Kongregacji szczegółowego opisu wszystkich 
dzieł Mistrza z Kęt. Pojawił się tutaj kuriozalny problem, trudność z odczytaniem odręcznych 
zapisków profesora. Kiedy się z tym uporano, a trwało to ładnych parę lat, w końcu całość 
dokumentów przesłano do Rzymu. Opinia cenzorska wykazała 10 kontrowersji, które 
ostatecznie uznane za nieszkodliwe wstrzymały jednak proces kanonizacyjny na ćwierć wieku. 

     Rok 1733 przyniósł wiele pozytywnych rozstrzygnięć przybliżających kanonizację, ale 
bardzo skomplikowana i czasochłonna okazała się sprawa uznania cudów za wstawiennictwem 
przyszłego świętego. Wysyłani do Rzymu postulatorzy przez 30 lat z marnym skutkiem 
próbowali zakończyć proces. W końcu rok 1767 przynosi ostateczne rozstrzygnięcie. Papież 
Klemens XII zatwierdza cuda i wyznacza datę kanonizacji.  

     Uroczystość kanonizacyjna odbyła się 16 lipca 1767 w bazylice św. Piotra. Uczczenie tego 
wydarzenia w Kościele polskim było niemożliwe z uwagi na dramatyczną sytuację polityczną 
przed I rozbiorem Polski. Uroczystości dziękczynne odbyły się dopiero w 1775 roku, wyrażone 
m.in. w Krakowie przez liczne nabożeństwa, procesje, kazania i mowy. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 27. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ   

 

     1. Dziś w kościele w Polsce 17. Dzień Papieski pod hasłem Idźmy naprzód z nadzieją. 
Przed kościołem wolontariusze kwestują na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.  
     W Krakowie 2. Małopolski Marsz dla Życia i Rodziny pod hasłem Życiu - Tak! 
organizowany prze Akcję Katolicką Archidiecezji Krakowskiej i Wydział Duszpasterstwa 
Rodzin Archidiecezji Krakowskiej.  
 
     2. Nabożeństwo różańcowe w niedziele października o 18.00 w dni powszednie o 17.45.   
W poniedziałek święto bł. Wincentego Kadłubka, biskupa; w piątek wspomnimy bł. 
Honorata Koźmińskiego, prezbitera.  
 
     3. W najbliższą środę rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Jana Kantego  
w roku jubileuszu 250-lecia Jego kanonizacji.  W każdy dzień nowenny zaprosiliśmy do 
przewodniczenia modlitwie różańcowej i do udziału we Mszy św. kolejną grupę parafialną: 
w środę Zespół Charytatywny i bezdomnych, w czwartek Róże Różańcowe, w piątek 
młodzież oazową, w sobotę Krąg Biblijny i Honorową Straż Pana Jezusa, w niedzielę Akcję 
Katolicką.   
     Wszystkie informacje dotyczące nowenny i odpustu na stronie internetowej parafii  
i w folderze dołączonym do biuletynu wspólnota. W samym biuletynie warto zapoznać się 
z okolicznościami kanonizacji św. Jana Kantego.  
 
     4. W najbliższą niedzielę po każdej Mszy św. oddamy cześć relikwiom św. Jana Kantego  
i św. Jana Pawła II. Od 14.00 do 17.00 adoracja Najświętszego Sakramentu przy relikwiach 
prowadzona przez Parafialny Odział Akcji Katolickiej i Róże Różańcowe.  
 
     5. W ubiegłą niedzielę młodzi wolontariusze zebrali 180 podpisów pod obywatelską 
inicjatywą ustawodawczą Zatrzymaj Aborcję, która ma na celu zakazać w Polsce aborcji  
z powodu choroby niewinnego i bezbronnego dziecka. W Bożym Młynie można ciągle 
podpisać się pod inicjatywą. Młodzież oazowa zaproponuje jeszcze możliwość podpisów  
w niedzielę 22 października przy rozprowadzaniu zniczy.  
 
     6. W poniedziałek i w środę pierwsze spotkania dla kandydatów do bierzmowania z 
klas III gimnazjum po Mszy św. wieczornej w sali nr 6. Zbiórka kandydatów na 
ministrantów  
w poniedziałek o godzinie 17.00 w sali nr 6. Spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek o 20.15  
w bibliotece parafialnej. 
 
     7. Przy skarbonie można zabrać karteczki wypominkowe. Wypełniamy formularze 
zaznaczając, czy wypominki mają być odczytane jako jednorazowe, czy roczne i, w 
wypadku rocznych - przed którą Mszą św. w niedzielę. Wypełnione formularze 
wypominków przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach 
urzędowania. Plik karteczki wypominkowej można również pobrać ze strony internetowej 
parafii.  
 
     8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Alinę Raźny. Wieczny odpoczynek racz Jej dać 
Panie... 


