
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 20 maja do 26 maja 2019 

Poniedziałek, 20 maja – WSPOMNIENIE ŚW. BERNARDYNA ZE SIENY, 

PREZBITERA 
7.00 1) + Maciej Jakubek – int. od Anny i Kazimierza Moryc z rodziną; 2) + Benjamin 

Miziura 

7.30 ++ Andrzej Zdeb, Zofia i Stanisław Szczepańscy 

18.30     + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

Wtorek, 21 maja – WSPOMNIENIE ŚW. JANA NEPOMUCENA, PREZBI-

TERA I MĘCZENNIKA 
7.00 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

7.30 + Jan Jakubek 

18.30 ++ Julia i Leopold Fijał, Danuta i Zofia Dzielińskie, Feliks i Zofia Gomułka, Stefania i 

Józef Sośniccy, Grzegorz i Kazimierz Gabaja 

Środa, 22 maja – WSPOMNIENIE ŚW. RITY Z CASCII, ZAKONNICY 
7.00 O Boże błogosławieństwo dla o. Finnegana w 92. rocz. urodzin  

7.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 + Piotr Mikuta w 18. rocz. śm. 

Czwartek, 23 maja  
7.00 1) + Maciej Jakubek – int. od Firmy GOMIBUD; 2) + Stefania Wyzga 

7.30 +  Maria 

18.30 1) SAKRAMENT BIERZMOWANIA; 2) + Janusz Ziarkowski (Msza Św. grego-

riańska) 

Piątek, 24 maja – WSPOMNIENIE NMP, WSPOMOŻYCIELKI WIERNYCH 
7.00 1) + Stanisława Miziura; 2) + Tadeusz; 3) + Bolesław Frydryk – int. od rodziny Bran-

dysów 

7.30 + Maciej Jakubek – int. od rodzin Raczków i Lecznarowiczów 

18.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

Sobota, 25 maja – WSPOMNIENIE ŚW. BEDY CZCIGODNEGO, PREZBI-

TERA I DOKTORA KOŚCIOŁA  
7.00 1) + Maciej Jakubek – int. od rodziny Hajdasów; 2) + Alicja Kalicka – Kraj – int. od 

Rodziny Radio Maryja 

7.30 1) + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska); 2) ++ Honorata i Władysław Rerak, 

Janina i Zdzisław Piszak 

18.30 ++ Jerzy Kamiński, jego rodzice Piotr i Stefania 

6. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26 maja 
7.30 ++ Zofia, Jadwiga, Barbara 

9.00 ++ Krystyna Kalicka, Alicja Kalicka – Kraj 

10.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

12.00 + Krystyna Kądziela – Tasali 

13.15 + Marian Pasionek w 15. rocz. śm. 

17.00 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Genowefy Kowalczyk 

18.30 + Zbigniew Baniak – int. od Żony z Dziećmi 

20.00 + Teresa Kralka 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 
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EWANGELIA NA V. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ  

/J 13, 31-33a. 34.35/ 
 Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział:  

«Syn Człowieczy został teraz uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbio-

ny. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg uwielbi Go także w sobie sa-

mym, i zaraz Go uwielbi.  

Dzieci, jeszcze krótko – jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak 

to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie 

możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak 

Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy 

poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali». 

 

REFLEKSJA 

Fragment ten otwiera drugą część Ewangelii Jana, zwanej księgą Chwa-

ły (J 13-21). Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy pragnie przygotować swoich 

uczniów do wydarzeń paschalnych. Chcąc ukazać zażyłą relację między sobą a 

uczniami, zwraca się do nich greckim terminem tekina (dzieci). Wskazuje na 

chwałę, którą otoczą się wzajemnie Bóg i Syn Człowieczy. Chwała to atrybut 

Boga i Jego tajemnicy, która jest zakryta przed ludzkim poznaniem. Jezus pod-

kreśla, że jeszcze krótki czas oczekiwania na powtórne przyjście Jezusa 

uczniowie otrzymują zadanie polegające na obdarzaniu się wzajemnie miło-

ścią. Miłość stanowi bowiem znak rozpoznawczy wspólnoty uczniów Jezusa. 

Przez wzajemne poszanowanie i zrozumienie uczniowie mają wzrastać w świę-

tości. Największym wzorem dla nich ma być Jezus – ich Mistrz, który z miło-

ści do człowieka oddał swoje życie na krzyżu.   
 



CZAS PIERWSZEJ KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Najważniejsze wydarzenie w rodzinie chrześcijańskiej po chrzcie dziecka to 

Pierwsza Komunia Święta. Chrzest angażuje szczególnie rodziców i chrzestnych, któ-

rzy proszą wspólnotę Kościoła o chrzest dla swojego dziecka i biorą na siebie odpo-

wiedzialność za jego religijne wychowanie. Przygotowanie do Pierwszej Komunii 

Świętej odbywa się, gdy dziecko ma 9 lat i trwa przez cały rok na lekcjach religii w III 

klasie szkoły podstawowej. Wtedy też dzieci przystępują po raz pierwszy także do 

sakramentu pokuty.  

Kościół katolicki traktuje Eucharystię jako żywe ciało Jezusa Chrystusa pod 

postaciami chleba i wina. Eucharystia dla katolika to źródło życia. Kto spożywa moje 

Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne (J 6, 54) – mówił Jezus. Inicjacja do tego 

sakramentu odbywa się w Kościele katolickim z wielkim zaangażowaniem całego 

Kościoła, a w szczególności dzieci, ich rodziców i chrzestnych.  

Kościół katolicki uczy dzieci pierwszokomunijne nie tylko czci do Najświęt-

szego Sakramentu, ale ukazuje im miłość i poświęcenie się dla braci, jako konsekwen-

cję przyjęcia Chrystusa i życia Nim na co dzień. Widocznym tego przykładem są 

święci, m.in. św. Matka Teresa z Kalkuty albo św. Brat Adam Chmielowski, który 

czerpiąc siłę z Eucharystii, mówił, że trzeba być dobrym jak chleb dla ludzi biednych. 

Chleb jest sam w sobie dobrem. Chleb eucharystyczny posiada o wiele większe zna-

czenie, bo daje nie tylko życie fizyczne, ale karmi nasze dusze, zranione grzechem. W 

tradycji Kościoła katolickiego Eucharystia zawsze była uroczyście sprawowana, pod-

kreślano w ten sposób charakter uczty, radosnego pierwszego spotkania z Jezusem. 

Podobny sens ma uroczysty charakter Pierwszej Komunii Świętej.  

Polska tradycja przywołuje takich świętych, jak: św. Stanisław Kostka, które-

mu sama Matka Boża udzielała Komunii Świętej, kiedy był na łożu śmierci. Św. sio-

stra Faustyna Kowalska już w 7. roku życia, czyli przed Pierwszą Komunią Świętą, 

usłyszała głos Boży, ale nie spotkała nikogo, kto by mógł jej te rzeczy wyjaśnić. Św. 

Teresa od Dzieciątka Jezus po przyjęciu Pierwszej Komunii św. w 1884 r. powtarzała 

z radością: Już nie żyję ja, ale żyje we mnie Jezus. Św. Dominik Savio z okazji Pierw-

szej Komunii św. złożył postanowienie: Raczej umrę, aniżeli zgrzeszę.  

Tradycja udzielania Komunii św. dzieciom i wprowadzanie ich w życie eucha-

rystyczne sięga pierwszych wieków chrześcijaństwa. Św. Tarsycjusz, kiedy niósł Ko-

munię Świętą potajemnie do uwięzionych Chrześcijan, został napadnięty przez zgraję 

rówieśników, którzy chcieli mu Ją odebrać, gdyż nie wiedzieli, co za Skarb ukrywa 

pod swoją szatą. Kiedy nie chciał jej oddać, by nie zbezcześcili Skarbu, został zakato-

wany na śmierć.  

Cuda związane z Eucharystią stanowią również dowód ogromnej czci i wiary 

Kościoła katolickiego w żywą obecność Jezusa w znakach sakramentalnych. Polska 

tradycja kulturowa przeżywania Eucharystii ma swoje bogate elementy, wyrażane w 

pięknym śpiewie, muzyce i całej oprawie liturgicznej. Polacy, pamiętając swoją 

Pierwszą Komunię Świętą, pragną podzielić się tym przeżyciem, które w nich trwa, ze 

swoimi dziećmi i wnukami. Wszystko ma przecież prowadzić do tego, aby w Eucha-

rystii nasz Pan był uwielbiony, a my – jako Dzieci Boże – chciejmy się cieszyć, że On 

zwyciężył grzech, piekło i szatana. Radość ta ma wypływać z wiary, że Jezus jest tu! 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V. NIEDZ. WIELKANOCNĄ 

 1. Słowo Rady Stałej KEP in extenso. 

 2. Dziś w naszej parafii uroczystość I Komunii św. dla 46 uczniów klas III SP 

im. ks. prof. Józefa Tischnera. O 18.00 nabożeństwo majowe z odnowieniem przyrze-

czeń chrzcielnych dla dzieci i ich rodzin w kościele dolnym. Jutro pielgrzymka dzieci 

do sanktuarium w Kalwarii Zebrzydowskiej. W każdy następny dzień białego tygo-

dnia zapraszamy dzieci z rodzicami i rodzeństwem na nabożeństwo majowe i Mszę 

św. Początek o 18.00. 

 Dziękujemy rodzicom dzieci, katechecie - ks. Łukaszowi, spowiednikom, 

nauczycielom i wychowawcom dzieci za twórczą i owocną współpracę prowadzącą je 

do pierwszego pełnego uczestnictwa we Mszy św. Rodzicom dzieci dziękujemy za dar 

ołtarza: mszał, komplet lekcjonarzy i trzy ornaty maryjne.  

 3. W piątek wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. W sobotę na 

Wawelu o 9.00 święcenia prezbiteratu. Kandydatów, jak i tych, którzy oczekują dłużej 

na dopuszczenie do święceń, w tym naszego diakona, Arkadiusza Litwiniuka, otacza-

my ufną modlitwą za wstawiennictwem św. Jana 23., patrona tego rocznika.   

 4. W najbliższy czwartek, 23 maja podczas Mszy św. o godzinie 18.30 ks. 

dziekan Józef Caputa, dziekan dekanatu Bronowice na mocy specjalnego uprawnienia 

udzieli Sakramentu Bierzmowania blisko 80 młodym przygotowującym się w naszej 

parafii.  Od poniedziałku, 20 maja do środy 22 maja triduum przygotowujące do tej 

uroczystości. Młodzi w czasie triduum spotykają się obowiązkowo o godzinie 18.00 

na majówce i na Mszy św. z kazaniem. Po nich próba liturgiczna. W środę zapraszamy 

na Mszę św. rodziców młodych, by nałożyli dzieciom krzyże. W środę od godziny 

17.30 okazja do spowiedzi św. dla rodzin bierzmowanych w kościele górnym. Prosi-

my młodych i ich bliskich o modlitwę w intencji ks. bpa Jana Szkodonia, który korzy-

sta z rekonwalescencji w domu księży emerytów w Swoszowicach.  

 5. Do najbliższej soboty pielgrzymi wybierający się do Pereł Bałkańskich 

dokonują pierwszej złotowej wpłaty w kancelarii w godzinach urzędowania, w zakry-

stii lub bezpośrednio u proboszcza.  

 15 czerwca planujemy parafialny wyjazd integracyjny w Tatry. Poznamy oso-

bliwości Centrum Edukacji Przyrodniczej w Zakopanem, przejdziemy szlakiem ta-

trzańskim do kaplicy na Rusinową Polanę, gdzie odprawimy Mszę św. Popróbujemy 

podhalańskich specjałów, posłuchamy gwary i muzyki góralskiej. Czerwcówkę od-

prawimy w ogrodzie różańcowym w Ludźmierzu. Wyjazd o 6.30, powrót nie później 

niż o 22.00. Koszt 60 PLN, dzieci i młodzież do 18 r. życia bezpłatnie.  Zapisy jak 

wyżej. Zapraszamy.  

 6. Organizatorzy zapraszają na Integracyjne Dni Bronowic w najbliższą sobo-

tę. Szczegóły na plakatach.  

 7. W Bożym Młynie spotkanie z p. Agnieszką Konik-Korn nt. Jak kupować 

zdrową żywność i nie zbankrutować? w środę o 17.00.  

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Ewę Gołdę i śp. Dorotę Kucałę. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

  


