
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 1 kwietnia do 7 kwietnia  2019 

 

Poniedziałek, 1 kwietnia  
7.00 1) + Zbigniew Banniak – int. od córki chrzestna z Rodziną; 2) + Anna Ptak w 1. 

rocz. śm. 

7.30    + Stanisław Tomczyk  
18.30     + Franciszek Bukowski  

Wtorek, 2 kwietnia  

7.00 + Ryszard Rybarski 

7.30 + Teresa Kralka 

18.30 ++ Maciej i Helena  

Środa, 3 kwietnia  

7.00 + Andrzej Dąbrowski  

7.30 + Stanisław  Miziura 

18.30 Intencja Radio Maryja   

Czwartek, 4 kwietnia  

7.00  1) + Zbigniew Baniak – int. od rodziny Krok i Michała z Gorlic; 2) ++ Szymon i 

Maria Gądek  

7.30 ++ Zofia, Stefan i ++ zm. z Rodziny  

18.30 + Bohdan Hnatów – int. od Żony 

Piątek, 5 kwietnia  

7.00 1) ++ Za ++ Zmarłych wypominanych w wypominkach; 2) ++ Michał i Aniela  

9.00 ++ Anna, Jan, Lucyna, Stanisława (ona), Jan, Krzysztof  

17.00     + Janusz Kowalczyk w dniu imienin  

18.30  Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 6 kwietnia   

7.00  1) + Józef Łapiński o spokój duszy i Królestwo Boże i zm. z Rodziny; 2) W in-

tencji Panu Bogu wiadomej  

7.30  1) Wynagradzająca Niepokalanego Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. 

od Róż Różańcowych; 2) O szczęśliwy przebieg ciąży i zdrowie dla Mamy i Dziecka  

18.30 ++ Stanisław, Piotr, Jadwiga, Michalina  
IV. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 7 kwietnia  

7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalszą opiekę MB dla Członkiń III 

Roży Różańcowej oraz o życie wieczne dla ++ Zmarłych z Róży  

9.00 + Wiktoria w 36. rocz. śm. i Tadeusz Michalscy  
10.30 W intencji 58. rocz. prowadzenia działalności gospodarczej  

12.00  + Fryderyk Maj  

13.15  Za Parafian 

17.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Barbary i Grzegorza w 17. rocz. ślubu  

18.30 + Anna Surówka w 1. rocz. śm.  

20.00 O powrót do zdrowia dla Anny po operacji 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 15,1-3.11-32/ 
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: «Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi». 

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał dwóch synów. Młodszy z 

nich rzekł do ojca: „Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada”. Podzielił więc majątek 

między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w dalekie strony i tam 

roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał ciężki głód w owej krainie i 

on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego z obywateli owej krainy, a ten 

posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały 

świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się i rzekł: „Iluż to najemników mojego ojca 

ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: 

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim sy-

nem: uczyń mię choćby jednym z najemników”. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy 

był jeszcze daleko, ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu 

się na szyję i ucałował go. A syn rzekł do niego: „Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem 

ciebie, już nie jestem godzien nazywać się twoim synem”. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: „Przy-

nieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. 

Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ ten mój syn był 

umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się”. I zaczęli się bawić. Tymczasem starszy jego syn prze-

bywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i 

pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: „Twój brat powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, 

ponieważ odzyskał go zdrowego”. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł 

i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: „Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego 

rozkazu; ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił 

ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę”. 

Lecz on mu odpowiedział: „Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie nale-

ży. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł 

się”».  

REFLEKSJA 

 Przypowieść o synu marnotrawnym dotyka ludzkiej grzeszności i bezwarunkowej miłości 

Boga. Każdy nawracający się grzesznik przeżywa to samo, co marnotrawny syn. Choć wszystkie 

otrzymane od Boga dary można stracić na skutek złych wyborów, to jednak nigdy nie traci się miło-

ści, jaką Bóg nas kocha. Prawo powrotu do Boga, czyli nawrócenie, jest niezbywalne dla każdego, 

choćby, patrząc po ludzku, najbardziej nikczemnego grzesznika.  



REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 

 w parafii św. Jana Kantego, od 6 do 10 kwietnia 2019 r.  

*** 

Życie jest z przenikania wgłąb - rekolekcje dla wszystkich prowadzi ks. Mirosław Tosza, duszpasterz 

bezdomnych 

*** 

Złap Boży zasięg. Arendelle. Ezechiel. Jonasz - rekolekcje dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej  

oraz dla dzieci ze szkoły podstawowej i przedszkoli prowadzi ks. Dariusz Chrostowski,  

 Sobota, 6 kwietnia  

18.30 - Msza św. z konferencją na rozpoczęcie rekolekcji dla wszystkich 

19.30 – Konferencja dla małżonków i rodziców z przekazem multimedialnym 

 Niedziela, 7 kwietnia 

7.30, 12.00, 13.15, 17.00, 18.30 - Msza św. z konferencją na rozpoczęcie rekolekcji dla wszystkich.  

9.00 - Msza święta z nauką dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej  z udziałem oazy młodzieżowej 

10.30 - Msza święta z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej  z udziałem scholi Boże Nutki 

18.00 – Gorzkie Żale bez kazania pasyjnego 

20.00 – Msza święta z konferencją dla wszystkich, zwłaszcza dla studentów i młodzieży pracującej 

 Poniedziałek, 8 kwietnia 

7.40 – Jutrznia, 8.00 – Msza  św. z konferencją dla wszystkich 

9.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy l - IV)  

10.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy V - VIII)  

11.00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży (gimnazjum i liceum) 

12.00 - Spotkanie z przedszkolakami Przedszkola 137 w kościele dolnym 

14.30 – 15.00 – spowiedź dla chorych i pozostających w domach  

15.00 – Msza święta z konferencją dla osób starszych, chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia 

chorych 

18.00 – Msza św. z konferencją dla wszystkich  

20.00 – Konferencja dla studentów i młodzieży pracującej, po niej Komunia Święta 

 Wtorek, 9 kwietnia 

7.00 – 8.15 – Spowiedź dla dorosłych, 7.40 – Jutrznia 

8.00 – Msza św. z konferencją rekolekcyjną dla wszystkich  

  9.30 - 10.15 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy l-VIII)  

10.15 - 11.00 - SPOWIEDŹ DLA SZKOŁY PODSTWOWOWEJ  

11.00 - 11.45 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum i liceum 

11.45 - 12.30 SPOWIEDŹ DLA GIMNAZJUM l LICEUM /z adoracją NS/ 

13.15 - spotkanie z Przedszkolakami przedszkola 38 Akademia Zielonego Misia w kościele dolnym  

15.00 – 18.00 Spowiedź dla dorosłych /16.30-17.00 - przerwa/ z adoracją IHS 

18.00 – Msza św. z konferencją rekolekcyjną dla wszystkich  

18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną na zakończenie rekolekcji dla licealistów i gimnazjalistów w 

kościele dolnym  

19.30 – Spowiedź zwłaszcza dla studentów 

20.00 – Konferencja dla studentów i młodzieży pracującej, po niej Komunia Święta 

 Środa, 10 kwietnia  

7.40 – Jutrznia, 8.00 – Msza św. z konferencją dla wszystkich  

9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci (klasy I - IV)  

10.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci (klasy V - VIII) podziękowanie z kwiatami 

11.15 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji dla licealistów 

18.00 – Msza św. z konferencją dla wszystkich  

20.00 – Msza św. z konferencją zwłaszcza dla studentów i młodzieży pracującej  

WYBORY DO PARAFIALNEJ RADY DUSZPASTERSKIEJ 
Z dniem 24 marca br. przystąpiliśmy do realizacji punktu 4 C Statutu Duszpasterskiej Rady Parafialnej, 

czyli wyboru członków Rady dokonanego przez ogół Parafian.  

      Podzieliliśmy terytorium parafii na 13 rejonów: 

1. ulica Armii Krajowej 77, 79, 85, 87,   2. ulica Armii Krajowej 81, 83,  

3. ulica Armii Krajowej 89, 93, 97   4. ulica Balicka 12a, 12b, 12c i 14b  

5. ulica Jabłonkowska 17, 19 i domy jednorodzinne 6. ulica Na Błonie 3, 3a, 3b,   

7. ulica Na Błonie 3c, 9, 11    8. ulica Na Błonie 9a, mieszkania od 1 do 195 

9. ulica Na Błonie 9a, mieszkania od 196 do 421  10. ulica Na Błonie 11a, 13, 13a  

11. ulica Na Błonie 13b, 15, 15a    12. ulica Wiedeńska  

13. domy jednorodzinne przy pozostałych ulicach, mianowicie: Arciszewskiego, Bzymka-

Strzałkowskiego, Justowska, Kowalskiego, Kwiatkowskiego, Machaya, Nawary, Ochlewskiego, Olkuska, 

Pileckiego, Piwnika, Popiela, Prystora i Stróżeckiego. 

 Prosimy, by wierni wskazali w wyznaczonych rejonach swojego reprezentanta. Chodzi o kan-

dydata mieszkającego na stałe we wskazanym rejonie, bierzmowanego, wierzącego i praktykującego 

religijnie. Kandydatura powinna zawierać krótkie uzasadnienie. Można ją składać w zakrystii po każdej 

Mszy św., w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania, lub elektronicznie, do skrzynki mailowej 

parafii. Czas na składanie kandydatury reprezentanta rejonu wyznaczamy do Niedzieli Palmowej, czyli do 

14 kwietnia br.  

         Jeśli w którymś rejonie Wierni nie wskażą kandydata na reprezentanta, kapłani po konsultacji w 

zespole duszpasterskim zaproponują uczestnictwo w Radzie wybranej przez nich osobie. Można w rejonie 

wskazać większą ilość kandydatów. W takim wypadku członek Rady zostanie wybrany spośród kandyda-

tów z danego rejonu w oparciu o głosowanie Wiernych, mieszkających w tym rejonie. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV. NIEDZIELĘ WLK. POSTU 

1. Dziś o 17.45 Gorzkie Żale, Drogi Krzyżowe w piątek wyjątkowo o 16.30, 18.00 i 19.30.  

2. Rekolekcjoniści, ks. Mirosław Tosza i ks. Dariusz Chrostowski z pewnością nie będą 

strajkować, zatem nawet, gdyby zajęcia w szkole były odwołane - rekolekcje odbędą się jak zaplanowano 

co do terminu i harmonogramu. Obowiązek przypominania dzieciom o rekolekcjach może spaść 

wyłącznie na rodziców. Począwszy od pierwszej Mszy św. rekolekcyjnej w sobotę nie spowiadamy 

podczas Mszy św. rekolekcyjnych, by zgromadzeni wierni mogli skupić uwagę na Słowie Bożym.  

3. W pierwszym tygodniu kwietnia Msze św., nabożeństwa i adoracje jak w każdym pierwszym 

tygodniu miesiąca, w tym nabożeństwo w pierwszy czwartek o 18.00 do św. Jana Kantego. W krąg 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego włączyło się w kościele i w kaplicy domu zakonnego Sióstr 

Misjonarek Szkoły 70 osób, w tym 8 anonimowo. Dziękujemy.   

4. Spotkanie Zespołu Charytatywnego jutro w bibliotece parafialnej o 15.00. Spotkania dla 

kandydatów do bierzmowania przyjmujących sakrament zamiejscowo we wtorek i środę po Mszy św. 

wieczornej w sali nr 6. Aktualnie dyżur doradcy w Poradni Życia Małżeńskiego, p. Haliny Krawczyk ma 

miejsce w środy w gabinecie poradni przy kancelarii w godzinach od 15.00 do 18.00. Prosimy pamiętać, 

że wizyta trwa ok. 30 minut, zatem ostatnia przyjęta para powinna pojawić się w poczekalni ok. 17.30. 

Psycholog, p. dr Agata Krasucka odwołuje swój dyżur w Poradni Pomoc Bliźniemu do połowy maja br. 

Pozostałe dyżury wolontariuszy jak w harmonogramie w gablotach i na stronie internetowej.  

 5. Msza św. na rozpoczęcie dwóch tras Ekstremalnej Drogi Krzyżowej do Kalwarii Zebrzydow-

skiej i do Imbramowic w piątek, 5 kwietnia o godzinie 19.30 w Kaplicy MB Miłosierdzia (w kościele 

dolnym). Szczegóły na stronie internetowej parafii.   

6. W najbliższą niedzielę, 7 kwietnia, o godzinie 20.30 Akademicka Droga Krzyżowa wyruszy 

spod Kościoła Uniwersyteckiego Świętej Anny.  

7. W Bożym Młynie p. Wojciech Kocot, nasz parafianin opowie o paralotniarstwie prezentując 

zdjęcia z podróży. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 7 kwietnia o 19.30  

8. Wyremontowaliśmy zaopuszczone pomieszczenia plebańskie, które przeznaczymy na pralnię 

i prasowalnię bielizny liturgicznej oraz toaletę dla gości plebanii. Wykonują się meble dostosowane do 

specyfiki tych pomieszczeń. Remontujemy korytarze plebańskie. W najbliższą, pierwszą niedzielę 

kwietnia zbierzemy składkę na powyższe cele. Wszystkim ofiarodawcom dokonującym wpłat przelewem 

na konto parafii i w kopertach, w czasie składki bardzo dziękujemy.  

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Władysława Kisiela, śp. Alinę Kalicką-Kraj, oraz 

odprawiliśmy Mszę św. przed spopieleniem ciała śp. Adeli Grochowskiej. Wieczny odpoczynek racz Im 

dać Panie... 


