
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 14 października do 20 października 2019 

Poniedziałek, 14 października – WSPOMNIENIE ŚW. KALIKSTA I, PAPIEŻA i MĘ-

CZENNIKA i ŚW. MAŁGORZATY ALACOQUE, DZIEWICY 
7.00 1) + Helena Szydłowska w 41. rocz. śm; 2) + Zofia Kolasa – int. od siostry, Heleny z mężem 

7.30 + Aleksander Krukowski – int. od Józefy i Stanisława Rinchowskich 

18.30 + Krystyna Kolanowska w 5. rocz. śm. 

Wtorek, 15 października – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD JEZUSA, DZIEWICY I 

DOKTORA KOŚCIOŁA 
7.00 + Jadwiga 

7.30 + Władysław i Henryk Jarząb 

18.30 ++ Jadwiga i Kazimierz 

Środa, 16 października – WSPOMNIENIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ 
7.00 + Aleksander Krukowski – int. od Siostry z rodziną  

7.30 O bł. Boże dla Małgosi i + Wandy w 30. rocz. śm. 
18.30 Intencje nowennowe do MBM: 1) + Ludwika (ona) Bielec w rocz. śm.; + Jan Bielec z okazji imienin;   

+ Andrzej Marczyk z okazji imienin; 2) + Leszek Lowas w 4. rocz. śm. Oraz ++ Weronika i Stanisław Kubis; 3)          

+ Małgorzata Kowalska-Wójcik oraz ++ Zygmunt, Eugenia; 4) O bł. Boże i opiekę MB w 50. rocz. ślubu dla Marii i 

Jana Nocków; 5) O zdrowie, bł. Boże i opiekę MB dla Mirosławy (ona) Zinkiewicz; 6) O zdrowie, bł. Boże i opiekę 

MB dla Kazimierza Korusa; 7) O zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla Anastazego Kubicza; 8) O zdrowie, bł. 

Boże, opiekę MB i św. Franciszka z Asyżu dla Pawła Jezioro; 10) O zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i św. Józefa dla 

Magdaleny Łomnickiej; 11) + Józef Kaniecki – int. od Żony i Dzieci.    

Czwartek, 17 października – WSPOMNIENIE ŚW. IGNACEGO ANTIOCHEŃSKEIGO, 

BISKUPA I MĘCZENNIKA 
7.00 1) + Aleksander Krukowski; 2) + Leszek Zabdyr – int. od Żony z rodziną 

7.30 ++ Elżbieta i Tadeusz Ryncarz 
18.30  + Zygfryd Motyka w 8. rocz. śm. 

Piątek, 18 października – ŚWIĘTO ŚW. ŁUKASZA, EWANGELISTY 
7.00 1)  W intencji dziękczynnej za posługę duszpasterską w naszej Parafii dla ks. Łukasza Wielochy 
w dniu imienin – int. od Róż Różańcowych; 2) +  Tadeusz; 3) O świętość życia w rodzinie 

7.30 + Aleksander Krukowski – int. od rodziny Brzyszczyków 

18.30 O bł. Boże i opiekę MB dla ks. Łukasza Wielochy 

SOBOTA, 19 października – WSPOMNIENIE BŁ. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI 
7.00 1) + Aleksander Krukowski – int. od Chrześnicy z rodziną; 2) ++ Romana (ona), Anna, Józef 

Kuśnierz oraz ++ Stefania (ona) i Józef Janiś 

7.30 1) O zdrowie, bł. Boże i dary DŚ dla Barbary Kowalczyk; 2) O świętość życia w rodzinie 
18.30 + Bogumił w 7. rocz. śm. 

XXIX. NIEDZIELA ZWYKŁA, 20 października – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA KAN-

TEGO, PREZBITERA, GŁÓWNEGO PATRONA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ I 

MIASTA KRAKOWA, ODPUST PARAFIALNY 
7.30 ++ Edward, Jan, Marianna Kępińscy 

9.00 Dziękczynno-błagalna o zdrowie, bł. Boże i dary DŚ dla Katarzyny 

10.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie w rodzinie Gołębiów i Przeniosłów  

12.00 SUMA ODPUSTOWA: 1) Za Parafian; 2) O bł. Boże, zdrowie i pomyślność w posłudze dusz-
pasterskiej dla ks. Łukasza Wielochy – int. od Rodzin dzieci pierwszokomunijnych 

13.15 + Aniela Majewska w 6. rocz. śm.    

17.00 + Magdalena Wyżga w 10. rocz. śm. 

18.30 ++ Aniela i Józef Machnik i ++ Zm. z Rodziny 
20.00 Dziękczynna z okazji imienin Aleksandra 
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EWANGELIA NA XXVIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ/Łk 17,11-19/ 

 
Stało się, że Jezus zmierzając do Jerozolimy przechodził przez pograni-

cze Samarii i Galilei. Gdy wchodził do pewnej wsi, wyszło naprzeciw Niego 

dziesięciu trędowatych. Zatrzymali się z daleka i głośno zawołali: «Jezusie, 

Mistrzu, ulituj się nad nami». Na ich widok rzekł do nich: «Idźcie, pokażcie się 

kapłanom». A gdy szli, zostali oczyszczeni. Wtedy jeden z nich widząc, że jest 

uzdrowiony, wrócił chwaląc Boga donośnym głosem, upadł na twarz do nóg 

Jego i dziękował Mu. A był to Samarytanin. Jezus zaś rzekł: «Czy nie dziesięciu 

zostało oczyszczonych? Gdzie jest dziewięciu? Żaden się nie znalazł, który by 

wrócił i oddał chwałę Bogu, tylko ten cudzoziemiec». Do niego zaś rzekł: 

«Wstań, idź, twoja wiara cię uzdrowiła». 

 

REFLEKSJA 

 

Trąd był chorobą wyjątkowo upokarzającą, ponieważ izolował i wyłą-

czał chorych z życia społecznego. Uwolnienie od choroby wszystkich proszą-

cych o uzdrowienie objawia bezgraniczną łaskawość Jezusa. Kluczowe jednak 

jest pytanie Zbawiciela: Żaden się nie znalazł, który by wrócił i oddał chwałę 

Bogu, tylko ten cudzoziemiec?. Trzeba dzisiaj skonfrontować siebie z pytaniem 

Jezusa o oddanie chwały Bogu za wszelkie łaski, których obficie doznajemy w 

codziennym życiu. Wdzięczna pamięć o Bogu żywym działającym w codzien-

nym życiu rodzi bezpieczeństwo, że nie ma takiej choroby, cierpienia, upoko-

rzenia, zawieruchy, która odebrałaby pokój i radość życia oddanego w ręce 

Boga. 



 WSTAŃCIE, CHODŹMY! 

INTERPRETACJA HASŁA XIX.  

DNIA PAPIESKIEGO  

Punkt wyjścia: książka – Jan Paweł II, Wstańcie, chodźmy!, Kraków 

2004. 
Tematy rozważań: I Pielgrzymka do Ojczyzny Jana Pawła II (2-10 czerwca 1979 roku) 

Czcigodny Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, Prymas Tysiąclecia (3.08.1901 – 

28.05.1981) 

Wstęp do książki Wstańcie, chodźmy! św. Jan Paweł II kończy słowami: Ze spojrzeniem 

utkwionym w Chrystusie, umocnieni nadzieją, która zawieść nie może, kroczmy razem drogami 
nowego tysiąclecia: „Wstańcie, chodźmy!” (por. Mk 14, 42). Przywołuje tym samym słowa Jezusa 

Chrystusa skierowane do Apostołów w bardzo dramatycznych okolicznościach, już po Ostatniej 

Wieczerzy i modlitwie w Getsemani, tuż przed pojmaniem, procesem i męką.  
Treść książki i czas, w którym będziemy przeżywać XIX Dzień Papieski zachęcają, by w 

naszej refleksji zatrzymać się nad: I Pielgrzymką Św. Jana Pawła II do Ojczyzny (2-10 czerwca 

1979 roku); Osobą Czcigodnego Sługi Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa 

Tysiąclecia 
W tym roku minie 40 lat od I Pielgrzymki Św. Jana Pawła II do Ojczyzny. Warto zauwa-

żyć, że była to pierwsza w całej historii Polski wizyta papieża w naszej Ojczyźnie. Wizyta niełatwa i 

zarazem niezwykle doniosła w skutkach. Podążając za rozważaniami zawartym w książce Wstańcie, 
chodźmy! chciejmy spojrzeć na tę pielgrzymkę w perspektywie ostatniego rozdziału: Abraham i 

Chrystus: Oto idę pełnić Twoją wolę. Papież Polak zestawia tam Abrahama i Chrystusa i zauważa, 

że powołanie każdego człowieka: (…) to podwójna tajemnica. Przede wszystkim jest to tajemnica 
pamięci o tym, co z miłości Bożej już stało się w ludzkich dziejach. Zarazem jest to tajemnica przy-

szłości, a to znaczy nadziei.  Św. Jan Paweł II w czasie I pielgrzymki do Ojczyzny wskazał na chrze-

ścijańskie korzenie Polski i ukazał horyzonty nadziei związanej z ufnością pokładaną w Bogu.  
W czasie Mszy Świętej na krakowskich Błoniach, apelował: Musicie być mocni, drodzy 

bracia i siostry, mocą tej wiary, nadziei i miłości świadomej, dojrzałej, odpowiedzialnej. To ostatnie 
wezwanie do mocy w wierze, nadziei i miłości łatwo prowadzi nas do postaci Czcigodnego Sługi 

Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, który swoim życiem o tej mocy potrafił zaświadczyć. 

Wielkim pragnieniem Prymasa Tysiąclecia była obecność Papieża na obchodach Milenium 
Chrztu Polski w roku 1966. Władze komunistyczne nie zgodziły się na przyjazd do Polski Pawła VI. 

Po 13. Latach pragnienie Prymasa Tysiąclecia spełniło się. Przyjazd Papieża Polaka, stanowiło 

ukoronowanie wiernej służby Bogu i Ojczyźnie kard. Stefana Wyszyńskiego. I pielgrzymka św. 
Jana Pawła II do Ojczyzny była jedyną przed śmiercią Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Była to 

zarazem pierwsza w historii wizyta papieża w naszej Ojczyźnie. 
Św. Jan Paweł II w wielu miejscach podkreślał wielkość osoby i działalności kard. Stefana 

Wyszyńskiego. W książce Wstańcie, chodźmy! opisując swoje pierwsze rekolekcje biskupie na 

Jasnej Górze zauważa: Naturalnie pierwsze miejsce zajmował Prymas, kardynał Stefan Wyszyński, 
człowiek prawdziwie opatrznościowy na czasy, w których żyliśmy.  

W pierwszym dniu I Pielgrzymki do Ojczyzny, w archikatedrze warszawskiej św. Jan Pa-

weł II powiedział o Prymasie Wyszyńskim: Ksiądz Prymas odzwierciedla siłę fundamentu tego 
Kościoła, którym jest Jezus Chrystus. Na tym polega jego własna siła. Ksiądz Prymas uczy od trzy-

dziestu kilku lat, że tę siłę zawdzięcza Maryi, Matce Chrystusa. Tego uczy życie i posługiwanie Pry-
masa Polski. Jest on zwornikiem Kościoła warszawskiego. I jest zwornikiem całego Kościoła w 

Polsce.  

Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia, zamierza, aby XIX Dzień Papieski przeżywać w 
łączności z papieżem Franciszkiem rozważając i czerpiąc z przesłania św. Jana Pawła II i Sługi 

Bożego Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Tysiąclecia. Ufamy, że poznając głębiej życie i 
działalność tych wielkich świadków Chrystusa, którym przyszło żyć w trudnych i dramatycznych 

czasach, będziemy potrafili dostrzegać bardzo konkretnie, co z miłości Bożej już stało się w ludz-

kich dziejach, a to z kolei otworzy nas na wiarę, odpowiedzialność i odwagę, których źródłem jest 
Bóg, by w konsekwencji prawdziwie żyć miłością, bo Bóg jest miłością (por. 1J 4, 16). 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

  
 1. Dziś w Kościele w Polsce 19. Dzień Papieski. Budujemy żywy pomnik troski papieża 

Jana Pawła II o wychowanie katolickie młodego pokolenia zbierając ofiary do puszek na potrzeby 

Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. 
 W naszej parafii trzeci dzień nowenny przed uroczystością św. Jana Kantego podczas 

modlitwy różańcowej o 18.00 z udziałem Bożych Młynarzy. W poniedziałek o 17.45 do wspólnej 

wieczornej modlitwy zapraszamy Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, we wtorek Boże Nutki i 
wszystkie dzieci, w środę róże różańcowe, w czwartek Zespół Charytatywny, w piątek Krąg biblijny 

i Honorową Straż NSPJ, a w sobotę Odnowę w Duchu Świętym Manus Domini.  
 2. W najbliższą niedzielę uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Kantego, głównego 

patrona Archidiecezji Krakowskiej i Miasta Krakowa. W naszym kościele Msze św. jak w każdą 

niedzielę, z tym, że o 13.15 Msza św. recytowana w kościele dolnym. Po Mszach św. uczcimy reli-
kwie naszego Patrona. 

 Msza św. dla chorych z obrzędem namaszczenia w sobotę o godzinie 18.30. Wcześniej 
różaniec o 17.45. Od 17.00 okazja do spowiedzi św. przed odpustem. Słabo słyszących zapraszamy 

do konfesjonału w zakrystii ministranckiej. Przez cały czas trwania spowiedzi będzie można popro-

sić o spowiedź w zakrystii kapłana spowiadającego przy wejściu do niej. W niedzielę o 12.00 suma 
odpustowa, którą odprawi i kazanie wygłosi ks. bp Janusz Mastalski w pierwszym roku swej bisku-

piej posługi i w 30. roku kapłaństwa. Przeżywanie odpustu stanie się też okazją do dziękczynnego 

Te Deum za 35. rocznicę erygowania naszej parafii, oraz za 55 lat kapłaństwa ks. Prałata Jana Fran-
czaka. 

  Wszystkim Nauczycielom, w tym Katechetkom i Katechetom na dzień Ich jutrzejszego 
Święta, jak również na każdy dzień wymagającej pracy życzymy serdecznej dbałości o wychowanie 

młodego pokolenia i przynajmniej co jakiś czas wdzięczności ze strony wychowywanych. Dzięku-

jemy za wymagające i troskliwe podejście do  młodych, które pomaga Im dojrzewać.   
 3. We wtorek wsp. św. Teresy od Jezusa, dziewicy i doktora Kościoła, w środę św. Jadwigi 

Śląskiej, 41. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II i comiesięczna nowenna do 

Matki Bożej Miłosierdzia ze Mszą św. o 18.30 i nabożeństwem bezpośrednio po Mszy św. W 
czwartek wspomnimy św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w piątek święto św. 

Łukasza Ewangelisty. Mszę św. w podziękowaniu za posługę ks. Łukasza Wielochy w naszej parafii 
ofiarowaną od rodzin dzieci pierwszokomunijnych odprawi jeden z księży w czasie sumy odpusto-

wej.   

 4. Przy skarbonie lub na stronie internetowej można pobrać 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 wypo-

minków przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Można je 
również wrzucić do koszyka składkowego. Prosimy o uwzględnienie w wypominkach rocznych 

imion najbliższych zmarłych. Dalszych przodków  wymieniamy zbiorczo z nazwiska.  
 5. W czwartek, 17 października o godz. 10.50 w dolnym kościele odprawimy Mszę św. dla 

uczniów klas I SP przed ślubowaniem. Zapraszamy na Mszę św. uczniów z rodzicami. Spotkanie 

kandydatów do bierzmowania z klas ósmych z ks. Kacprem we wtorek o 19.00 w sali nr 6. Ks 
Grzegorz odwołał w tym tygodniu wcześniej zapowiedziane spotkanie.  We wtorek po wieczornej 

Mszy św. w Bożym Młynie cotygodniowa próba Chóru PanaMa Chór. W środę spotkanie Róźy 
Wieczystej w Bożym Młynie o 17.00.  

 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Świst, śp. Jadwigę Pastuszak i śp. 

Józefa Kanieckiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


