
WSPÓLNOTA 

 

INTENCJE  MSZALNE  od  29 I  do 4 II 2018 

 
Poniedziałek, 29 I 
  7.00  1) + Edward Iwański 
  7.30  + Andrzej Migacz 
18.30  + Stanisław Tomczyk (greg. 29) 
 

Wtorek, 30 I 
  7.00  + Edward Iwański – od podokręgu piłki nożnej Kraków 
  7.30  ++ Irena i Władysław Kolasa 
18.30  + Stanisław Tomczyk (greg. 30) 
 

Środa, 31 I 
  7.00  + Edward Iwański – od podokręgu piłki nożnej Kraków 
  7.30  + Henryk Laskowski 
18.30  + Henryk Ciońćka 
 

Czwartek, 1 II 
  7.00   1) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z naszej wspólnoty parafialnej   
            2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Jana i Julii Magdziarz 
  7.30  ++ Janina i Marian Brzuchacz, synowie Józef i Stanisław 
18.30  + Henryk Ciońćka 
 

Piątek, 2 II  
  7.00  ++ za zmarłych wypominanych w wypominkach 
  9.00  O Boże błogosławieństwo dla Stanisławy w 92. rocz. urodzin 
17.00  Dziękczynna za powołania sióstr Renaty i Danieli z prośbą o potrzebne łaski i opiekę MB   

 na dalsze lata powołania zakonnego a także o powołania zakonne z parafii – od parafian 
18.30  Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa – od Straży Honorowej NSPJ 
 

Sobota, 3 II  
  7.00  1) + Stanisław Peszko – od sąsiadów z ul. Wiedeńskiej 
           2) + o miłosierdzie Boże i zbawienie dla Andrzeja i Wiesławy oraz zm. z rodziny  
  7.30  Wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – od Róż Różańcowych 
18.30  ++ Maria i Zbigniew Turyna 
 

Niedziela, 28 I 
  7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., opiekę MB Miłosierdzia dla członkiń  
           VII Róży, a dla zmarłych o radość życia wiecznego 
  9.00  O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Jacka, Beaty, Dorotki i Patryka 
10.30  + Tadeusz Zucharski w 5. rocz. śm. 
12.00  W intencji parafian przyjmujących kapłanów z wizytą duszpasterską 
13.15  Za parafian 
17.00  + Elżbieta w 30. rocz. śm. 
18.30  + Stefan w 2. rocz. śm. 
20.00  + ks. Tadeusz Kukla – od Marii i Ryszarda 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mk 1,21-28 / 
 

     W Kafarnaum Jezus w szabat wszedł do synagogi i nauczał. Zdumiewali się Jego 

nauką: uczył ich bowiem jak ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie. 

     Był właśnie w ich synagodze człowiek opętany przez ducha nieczystego. Zaczął on 

wołać: «Czego chcesz od nas, Jezusie Nazarejczyku? Przyszedłeś nas zgubić. Wiem, 

kto jesteś: Święty Boga». Lecz Jezus rozkazał mu surowo: «Milcz i wyjdź z niego!  » 

Wtedy duch nieczysty zaczął nim miotać i z głośnym krzykiem wyszedł z niego. 

     A wszyscy się zdumieli, tak że jeden drugiego pytał: «Co to jest? Nowa jakaś nauka 

z mocą. Nawet duchom nieczystym rozkazuje i są Mu posłuszne». I wnet rozeszła się 

wieść o Nim wszędzie po całej okolicznej krainie galilejskiej. 
 

REFLEKSJA  

     Człowiek opętany to nie zawsze ktoś na wskroś wrogi Bogu. W Ewangelii 
spotykamy człowieka opętanego, który dotychczas ukrywał się w pobożnym 
środowisku, zapewne modląc się gorliwie jak reszta uczestników nabożeństw. To 
jest właśnie charakterystyczne, że demon znosi granice, miesza świętość z tym, co 
najohydniejsze, nie wzbrania się przed świętokradztwem i bluźnierstwem. Ten 
człowiek był religijny, ale zbuntowany, modlił się, ale był nieposłuszny woli Boga. 
Ukrywała się w nim potworna sprzeczność. Ekstremalne zachowania emocjonalne, 
krzyk albo mroczne milczenie przyciągające uwagę, oskarżenie Boga o zamiar 
unieszczęśliwienia człowieka i jednoczesne wyznawanie w Jezusie bóstwa. 
     Nie każdy z nas jest opętany, ale każdy przez grzech na różny sposób 
powiązany jest z diabłem. Aby ten kontakt nie stał się uzależniający, nie przybrał 
postaci opętania, musimy dbać o poruszanie się w granicach łaski, granicach 
Bożego prawa miłości. A jeśli zdarzy się je przekroczyć, szukać u Jezusa 
przebaczenia, które uzdrawia, wyzwala i przywraca właściwy porządek serca. 

 



Świętość…? – lubię to 
 

     W ubiegłą środę minęła rocznica śmierci zamordowanej na misjach w Boliwii 25-
letniej Helenki Kmieć. Coraz więcej ludzi mówi o niej „współczesna święta”. 
Kochała ludzi. Miała chroniczny niedobór snu, bo zawsze wybierała bycie wśród 
ludzi. Zamiast odpoczywać, robiła miliony rzeczy – tak wspominają przyjaciele. 

     Helena Kmieć urodziła się 9 lutego 1991 r. w Krakowie. Była absolwentką 
Katolickiego Liceum w Libiążu. Na ostatnie dwa lata liceum zdobyła stypendium do 
prestiżowej Leweston School w Sherborne w Wielkiej Brytanii, gdzie zdała maturę. 
Studiowała inżynierię chemiczną w języku angielskim na Politechnice Śląskiej. 
Równolegle ukończyła Państwową Szkołę Muzyczną II stopnia w Gliwicach,  
a następnie rozpoczęła pracę jako stewardessa w liniach lotniczych. 
     Należała do Wolontariatu Misyjnego Salvator w Trzebini. Zawsze gotowa do podję-
cia odpowiedzialności za inicjatywy misyjne, chętnie służyła talentem muzycznym. 
     Posługiwała na placówkach misyjnych w Rumunii, na Węgrzech i w Zambii. 
Działała również w Duszpasterstwie Akademickim w Gliwicach. Angażowała się w 
pomoc dzieciom w nauce w świetlicy Caritas. 
     W lipcu 2016 roku pełniła funkcję koordynatorki Światowych Dni Młodzieży  
w rodzinnej parafii. 8 stycznia 2017 r. rozpoczęła posługę jako wolontariuszka misyjna 
w Boliwii, z zamiarem półrocznej pomocy Siostrom Służebniczkom Dębickim  
w prowadzonej przez nie ochronce dla dzieci w Cochabamba, gdzie została 
zamordowana 24 stycznia 2017 r. 
     Została pochowana w rodzinnym Libiążu. Jej pogrzeb zgromadził kilka tysięcy 
młodych ludzi z całej Polski, oficjalne delegacje rządu RP, biskupów z Polski i Boliwii 
oraz wielu misjonarzy, mieszkańców miasta, przyjaciół i bliskich. 
     To niesamowite jak ta młoda osoba osiągnęła tak wiele. Patrząc z perspektywy 
chrześcijańskiej jej śmierć wcale nie okazała się przegraną. Helena dziś należy do 
świata, bo wciąż owocuje ziarno, które trafiło na "urodzajną glebę jej serca". Helenka 
swoim życie pokazuje, że droga do świętości prowadzi nie przez bierne wystawanie ze 
złożonymi rączkami, ale przez zaangażowanie dla Boga i ludzi, czasem kosztem 
swojego czasu i sił.  
     W rok po śmierci Heleny Kmieć - polskiej wolontariuszki zamordowanej w Boliwii - 
fundacja jej imienia rozpoczyna program stypendialny dla najbardziej potrzebujących 
dzieci na terenie misji. Na początek chce wesprzeć edukację uczniów w Boliwii, Zambii 
i na Filipinach. Powoli zaczynają powstawać wciąż to nowe dzieła związane z jej 
osobą. Oby jej życie i śmierć stały się również dla nas inspiracją do działania – bo 
szkoda czasu i życia na siedzenie z założonymi rękami. 

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Zwykłą 

        
 1. Dziś podczas Mszy św. o godzinie 17.00 kolęduje PanaMa Chór. Po niej opłatek 
róż różańcowych, rodziny Radia Maryja, Honorowej Straży NSPJ i pielgrzymujących w 
Bożym Młynie. W środę wspomnienie św. Jana Bosco, prezbitera.  
 2. W pierwszy czwartek lutego adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele 
górnym od 8.00 do 18.00 i od 19.15 do 20.00 animowana przez Odnowę w Duchu św. W 
czasie adoracji możliwość modlitwy wstawienniczej. O 18.00 nabożeństwo do św. Jana 

Kantego zwłaszcza dla wykładowców i studentów w czasie trwającej zimowej sesji 
egzaminacyjnej.  
 W pierwszy piątek lutego, który jest jednocześnie Świętem Ofiarowania Pańskiego 
Msze święte w kościele  górnym o godzinie 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Okazja do spowiedzi jak 
w każdy I piątek miesiąca. Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do 
godziny 21.00. W najbliższą sobotę różaniec prowadzony przez Akcję Katolicką o 17.45.  
 W najbliższą sobotę odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem od 
godziny 9.30. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic 
różańcowych dla róż różańcowych.  
 3. W najbliższą niedzielę na Mszę św. o 10.30 zapraszamy dzieci 
pierwszokomunijne z rodzicami. Podczas Mszy św. poświęcenie i wręczenie 
modlitewników. Po Mszy św. spotkanie katechety z rodzicami. 
 4. Ks. Kardynał Stanisław Dziwisz przyjął zaproszenie do bierzmowania naszej 
młodzieży i ustalił termin tej uroczystości na sobotę, 14 kwietnia o godzinie 11.00. Po 
kolędzie rozpoczynamy ostatnią serię przygotowania do bierzmowania dla kandydatów z 
klas III gimnazjum. Spotkania jak przed kolędą, w najbliższy poniedziałek i w środę po 
wieczornej Mszy św.  w sali nr 6.  
 5. Postulant cysterski Igor Żbik przyjął habit zakonny, otrzymał imię zakonne 
Konrad i od wczoraj rozpoczął roczny nowicjat w klasztorze w Mogile. Polecamy go 
modlitwie wszystkich wiernych.   
 6. Zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. Wszystkim, którzy przyjęli  
błogosławieństwo Boże serdecznie dziękujemy za modlitwę i życzliwość, za przekazane 
ofiary. Lektorom i ministrantom dziękujemy za roznoszenie powiadomień i towarzyszenie 
księżom w czasie wizyty.  
 W najbliższą niedzielę odprawimy Mszę św. o godzinie 12.00 ofiarowaną od 
duszpasterzy w intencji o Bł. Boże i zdrowie dla rodzin Parafian, którzy przyjęli nas po 
kolędzie.   
 7. W styczniu obok bieżących opłat związanych z funkcjonowaniem parafii 
zapłaciliśmy 10 tys. PLN jako zaliczkę za marmur na stopień pod miejscem 
przewodniczenia w kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia. Prace przy obróbce kamienia 
powinny zakończyć się w przyszłym tygodniu. Montaż przewidujemy po 5 lutego. W 
najbliższą, pierwszą niedzielę lutego zbierzemy składkę na potrzeby inwestycyjne parafii.  
 8. Ze względu na prace remontowe w jadalni i w salonie na plebanii meble z tych 
pomieszczeń przełożyliśmy do biblioteki parafialnej. Do zakończenia prac remontowych 
wtorkowe próby PanaMa Chór w Bożym Młynie, próby chóru Amicus w sali nr 3 
(oazowej). W czasie remontu biblioteka parafialna nieczynna.  
 9. W czasie porządków na plebanii przed remontem znaleźliśmy kilkadziesiąt 
książek z zapisem konferencji o. Joachima Badeniego, dominikanina, wydanych w 2012 
roku wbrew zapowiedzi z okładki bez płyty. Można je zabrać ze stolika przy biuletynie 
Wspólnota.  
 10. W Bożym Młynie w najbliższą środę (31 stycznia) o godz.19.15 kolejne 
spotkanie biblijne z profesorem Michałem Wilkiem. 
 11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Ewę Krzemień. Wieczny odpoczynek 
racz jej dać Panie... 

 
 


