
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 26 listopada do 2 grudnia 2018 

 

Poniedziałek, 26 listopada  
7.00  1/+Barbara Pawłowska – int. od siostry Jadwigi 
 2/++Jerzy, Wiktor i ++ z rodziny i pokrewieństwa – int. od p. Chmielek 

 3/O Boże bł., opiekę MB i wstawiennictwo św. Marty oraz zdrowie i potrzebne łaski dla 
Józefy 

7.30  +Maria Jurgała – int. od sąsiadów z bloku 

18.30  +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

Wtorek, 27 listopada  
7.00 +Bronisław Jajko – int. od prawnuków Kuby i Jana 

7.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 
18.30 ++Józef i Eugeniusz 

Środa, 28 listopada  
7.00 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 
7.30  +Barbara Pawłowska – int. od chrześnicy Joanny 

18.30 +Andrzej Dzięgielewski  

Czwartek, 29 listopada  
7.00  1/+Agnieszka Szymuch – int. od koła Przyjaciół Radia Maryja 
 2/+Stanisław Dębski – int. od działu marketingu Polskich Zakładów Zbożowych 

7.30 ++ Józef w 15 rocz. śm. i ++ z rodziny  Gawlików i Majewskich 
18.30 +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

Piątek, 30 listopada – ŚWIĘTO ŚW. ANDZEJA, APOSTOŁA 
7.00 1/++Andrzej i Maria Piekarczyk  

2/+Stanisław Dębski – int. od pracowników Gaz-System 

3/O Szczęśliwy przebieg ciąży i zdrowie dla Mamy i Dziecka  

7.30 ++Andrzej i Alicja  
18.30  +Michał (Msza Św. gregoriańska) 

Sobota, 01 grudnia  
7.00 1/+Bronisław Jajko – int. od Beaty Czarnik z rodziną 

2/+Stanisław Dębski – int. od Prezesa Zespołu Polskich Zakładów Zbożowych 

7.30 1/Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róż 

Różańcowych  
2/+Janina Drozd – int. od sąsiadów z osiedla Widok 

18.30 +Andrzej Pyra 

1. Niedziela Adwentu, 02 grudnia  
7.30   Rez. B. Kowalczyk 

9.00 +Teresa Kralka  

10.30 +Ryszard 
12.00 +Ewa Sakała 

13.15 +Za Parafian 
17.00 ++Anna w 21 rocz. śm. i Leonia 

18.30 +Maria w 2 rocz. śm. 

20.00 +Andrzej w 6 rocz. śm. 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /J 18, 33b-37/ 

Piłat powiedział do Jezusa: «Czy Ty jesteś Królem żydowskim?»  

Jezus odpowiedział: «Czy to mówisz od siebie, czy też inni powiedzieli ci o Mnie?» 

Piłat odparł: «Czy ja jestem Żydem? Naród Twój i arcykapłani wydali mi Ciebie. 

Co uczyniłeś?» Odpowiedział Jezus: «Królestwo moje nie jest z tego świata. Gdyby 

królestwo moje było z tego świata, słudzy moi biliby się, abym nie został wydany 

Żydom. Teraz zaś królestwo moje nie jest stąd». Piłat zatem powiedział do Niego: 

«A więc jesteś królem?» Odpowiedział Jezus: «Tak, jestem królem. Ja się na to na-

rodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy, kto 

jest z prawdy, słucha mojego głosu». 

 

REFLEKSJA 

 Chrystus wyznaje swoją królewską godność przed rzymskim urzędni-

kiem. Ale Jego królestwo nie jest z tego świata. Dlatego poddaje się ludzkiej wła-

dzy. Daje świadectwo prawdzie przez całe swoje życie. Przez pełnie miłości sło-

wa, w których przekazał całą Prawdę otrzymaną od Ojca. Sam jest Prawdą, Drogą 

i Życiem. Świadczy przez swoją Śmierć, a potem przez Zmartwychwstanie. Dla 

kogo prawda stanowi rzeczywistą wartość, ten się do Niego zwraca. Przyjmuje 

Jego świadectwo. Sam dalej je przekazuje. Wielu jednak nie chce poznać prawdy. 

Zwłaszcza wtedy, gdy jest dal nich niewygodna. Gdy zmusza do zastanowienia 

nad sobą; do zmiany swojej postawy. Może się nam wydawać, że jeślibyśmy słu-

chali Jezusa podczas Jego ziemskiego życia, nasza wiara byłaby mocniejsza. A 

może słuchaliśmy Go w takiej sytuacji jak Piłat. Czy on zmienił się pod wpływem 

Jego słów? Na ile my poważnie traktujemy Jego świadectwo i na jego podstawie 

kształtujemy nasze postępowanie? 



WIZYTACJA KANONICZNA BISKUPA W PARAFII, CZ. I 
 Zazwyczaj co 5 lat w każdej parafii odbywa się wizytacja kanoniczna. Wizytacja 

parafii wchodzących w skład diecezji, jest obowiązkiem każdego biskupa ordynariusza lub w 

jego zastępstwie biskupa pomocniczego. Jest to nie tyle czas sprawdzania, ale czas spotkań z 

wiernymi, czas umacniania ich wierności Chrystusowi, Ewangelii i Kościołowi. 

         W związku z powyższym, w dniach od 7 do 9 grudnia 2018 roku będziemy gościć Jego 

Ekscelencje Ks. Bp. Jana Szkodonia, który odbędzie kanoniczną wizytację naszej parafii. 

Jan Szkodoń urodził się 19 grudnia 1946 r. w Chyżnem 

(pow. Nowy Targ). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miej-

scowości w 1960 r. Do liceum uczęszczał w Jabłonce. Po maturze, 

którą zdał w 1964 r., wstąpił do Krakowskiego Seminarium Du-

chownego. Święcenia prezbiteratu otrzymał z rąk kard. Karola Woj-

tyły w Jabłonce 22 marca 1970 r. Po święceniach pracował przez 2 

lata jako wikariusz w Makowie Podhalańskim, a następnie przez 

jeden rok w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie – Borku 

Fałęckim. 

W latach 1973 – 76 studiował na Katolickim Uniwersytecie 

Lubelskim, w Instytucie Pastoralnym (teologia i pedagogika rodzi-

ny). Studia ukończył doktoratem (praca doktorska: Nierozerwalność małżeństwa jako problem 

duszpasterski Kościoła w Polsce w latach 1946 – 1970). Po powrocie z KUL pracował w Kurii 

jako sekretarz Synodu Archidiecezji Krakowskiej. Prowadził też wykłady na Papieskim Wy-

dziale Teologicznym (później – Papieska Akademia Teologiczna, obecnie Uniwersytet Papie-

ski Jana Pawła II) z teologii pastoralnej i z teologii życia wewnętrznego. W 1979 r. został mia-

nowany ojcem duchownym w Krakowskim Seminarium Duchownym. Zastąpił księdza Stani-

sława Nowaka, który został rektorem. Posługę ojca duchownego łączył z prowadzeniem reko-

lekcji Ruchu Światło-Życie, Grup Apostolskich i rekolekcji parafialnych. Dnia 4 czerwca 1988 

r. (30 lat temu) został konsekrowany na biskupa. Zawołaniem bisku-

pim został słowa: Dominus ipse faciet (Pan, On sam będzie działał). 

Jest biskupem pomocniczym i wikariuszem generalnym Metropolity 

Krakowskiego. Należał do Komisji Episkopatu (ds. misji, ds. KUL, 

Komisji Duchowieństwa). Obecnie należy do Rady ds. Rodziny. Napi-

sał wiele książek poświęconych rodzinie, kapłaństwu i życiu rodzin-

nemu. 

Bp Jan w wolnym czasie maluje. Najczęściej pejzaże. Ka-

pliczki, motywy pasyjne. Jego malarstwo przepełnione jest ciepłem. 

Prawdopodobnie nie ma w Polsce drugiego takiego biskupa, który 

wolny czas poświęcałby na twórczość malarską. Bp Jan Szkodoń w każdy obraz wkłada serce. 

Każdy obraz jest wynikiem Jego twórczej pracy. Nie wysiłku jakby się na pozór mogło wyda-

wać, ale prawdziwej przyjemności i radości. Malując odpoczywa, relaksuje się i zbiera siły do 

pracy duszpasterskiej. Siłę i moc do przezwyciężania największych trudności, owszem,  czer-

pie z Ewangelii Chrystusowej, zwłaszcza z Kazania na Górze a siłę do pracy i zrozumienia 

człowieka i pracy artysty z malowania. To właśnie malowanie pejzaży, kapliczek i motywów 

pasyjnych jest dla Niego szerokim oknem na świat ludzkich zmagań, dążeń i potrzeb, ale też 

czasem refleksji i zadumy.  

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 34. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. Dziś z okazji Uroczystości Chrystusa Króla po Mszy św. o 12.00 wystawienie Najświęt-

szego Sakramentu, Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i modlitwa Leona XIII.  

           Przed kościołem pszczelarze z Wieliczki po każdej Mszy św. zapraszają na kiermasz mio-
du i innych wyrobów pszczelarskich a wolontariusze Polskiej Akcji Humanitarnej zbierają ofiary do 

puszek dla ofiar trzęsienia Ziemi i tsunami w Indonezji.  
 W piątek święto św. Andrzeja, Apostoła. 

         2. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i adwent, czyli radosne oczeki-

wanie na święta Bożego Narodzenia i na powtórne przyjście Jezusa, Króla Wszechświata. W czasie 
tego roku wypełnimy program duszpasterski pod hasłem: W mocy Bożego Ducha, koncentrując 

naszą uwagę na misji ochrzczonych i bierzmowanych. W pierwszą niedzielę adwentu podczas Mszy 

św. o godzinie 7.30 pobłogosławimy opłatki i świece wigilijne Caritas, które później rozprowadzi-
my w parafii.  

 W dni powszednie adwentu będziemy odprawiać roraty o godzinie 6.30. 
         3. W pierwszą sobotę grudnia Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi o go-

dzinie 7.30 z kazaniem opartym o encyklikę Redemptoris Mater. .  O 17.45 różaniec wynagradzają-

cy Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi, zalecany w orędziu fatimskim.  
         Przypominamy, że osoby starsze i chore zaopatrzymy sakramentami świętymi wyjątkowo w 

sobotę, 15 grudnia od godziny 9.30. 

         W niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych 
        4. W najbliższą sobotę, 1 grudnia rozpocznie się Jerycho Żywego Różańca. Szczegóły i możli-

wość zapisów na stronie internetowej Żywego Różańca Archidiecezji Krakowskiej. 
         5. Jutro, w  poniedziałek o 17.00 spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w biblio-

tece parafialnej. W sobotę po Mszy św. o 7.30 spotkanie Rodziny Radia Maryja w sali nr 6. W po-

niedziałek, 3 grudnia o 15.00 spotkanie przedświąteczne Zespołu Charytatywnego o 15.00 w biblio-
tece parafialnej, a o 17.30 spotkanie łączników w jadalni na plebanii. 

        6. Św. Mikołaj ostrzega w tym roku rodziców i grzeczne dzieci by oczekiwali na prezenty, jeśli 
na nie zasłużyli w swoich domach. Natomiast do kościoła zaprasza w najbliższą niedzielę na Mszę 

św. o godzinie 10.30, a po niej wszystkie dzieci z rodzicami na przedstawienie Serce. Serduszko, 

które w Bożym Młynie przedstawi zaprzyjaźniona ze św. Mikołajem Baśniowa Kapela. 
        7. Wobec wulgarnych, dezorganizujących życie religijne w kościele zachowań bezdomnych w 

ostatni czwartek jesteśmy zmuszeni wprowadzić obostrzenia przy wydawaniu dla nich odzieży. Od 

najbliższego czwartku bezdomni utworzą kolejkę oczekujących na zewnątrz, pod przewiązką. Na 
teren kościoła będą wprowadzani przez panie z zespołu charytatywnego pojedynczo. Niezwłocznie 

po wydaniu odzieży opuszczą teren kościoła. W bezpośredniej bliskości Najświętszego Sakramentu 
musi być zachowana cisza i atmosfera skupienia. Pomieszczenia ogólnego użytkowania ciągle win-

ny być zadbane i czyste, a to powinno być owocem troski zarówno opiekunów tych miejsc jak i 

używających ich. 
         8. W imieniu parafii św. Jacka dziękujemy za składkę z ubiegłej niedzieli na budowę kościoła 

w wysokości 15006 PLN i ofiary w kilku obcych walutach na łączną kwotę ok. 70 PLN, jak również 

za ofiarę na ŚDU w wysokości 2527,24 PLN, z której parafialna pula w wysokości 1500 PLN po-
kryła w całości przygotowanie obiadu w Bożym Młynie dla 52 osób. Pulę kurialną przesłaliśmy na 

organizację diecezjalnego Dnia Ubogich.  
       W  listopadzie gromadziliśmy środki na zapłatę za wykonanie miejsc do siedzenia dla celebran-

sów i asysty w kościele dolnym. W najbliższą pierwszą niedzielę grudnia składkę zbierzemy na cele 

inwestycyjne w parafii. 
       9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Gajdę, a w Katedrze Wawelskiej śp. infu-

łata ks. prof. Jana Macieja Dyducha  Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 
 

 


