
 

                 INTENCJE  MSZALNE   7  -  13  XI   2016 
 

Poniedziałek   7  XI 

  7.00  1)+ Mieczysław Kowalczyk 26 r. śmierci 

           2) ++ Józef i Józefa 

  7.30  ++ Maria i Edward 

18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 
 

Wtorek   8  XI 

  7.00  + Zbigniew Chwastek w 16 r. śmierci 

  7.30  ++ Eustacha Bąk i zmarli z rodziny 

18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 
 

Środa    9  XI 

  7.00  + Irena Bajerowska w 1 r. śmierci 

  7.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 

18.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 
 

Czwartek  10  XI 

   7.00  O Boże Błogosławieństwo i znalezienie pracy dla Ludwika 

   7.30  + Adam Brózda 

 10.00  Msza święta w intencji Ojczyzny / dla SP 153 i  ZSO nr 8 

 18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 
 

Piątek    11  XI 
   7.00  1)+ Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 

            2) Kryspina Stajszczyk / od brata Adama 

   7.30   Mieczysław Dziedzic w 9 r. śmierci 

 18.30  1) Msza święta w intencji Ojczyzny 

            2) ++ Flora i Witold Gantkowscy z rodzicami 
                

 Sobota   12  XI 
   7.00  1)  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosław., opiekę MB i św. Aniołów dla rodziny 

            2)  ++ Stefania w 63 r. śm. Jan, Aniela, Krzysztof, Beata, Józef 

   7.30  ++ Władysław i Honorata Rerak. Janina Piszczek 

 18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 
 

Niedziela   13  XI 

  7.30  ++ Stanisław, Jan, Katarzyna 

  9.00  + Edward Fijałkowski / od koleżanek i kolegów córki Elżbiety z firmy TEXPOL 

10.30  ++ Helena, Wiktoria, Eleonora i Stanisława Świerczek 

12.00  O Boże Błogosławieństwo dla Haliny i Kazimierza w 45 r. ślubu i dla ich rodziny 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Stanisław Kraj 

18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska  

20.00  ++ Genowefa w 23 r. śmierci, Bronisława w 30 r. śmierci, Czesława  
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Łk  20, 27-38 / 
 

Podeszło do Jezusa kilku saduceuszów, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania, 

i zagadnęli Go w ten sposób: Nauczycielu, Mojżesz tak nam przepisał: Jeśli umrze czyjś brat, 

który miał żonę, a był bezdzietny, niech jego brat weźmie wdowę i niech wzbudzi potomstwo 

swemu bratu. Otóż było siedmiu braci. Pierwszy wziął żonę i umarł bezdzietnie. Wziął 

ją drugi, a potem trzeci, i tak wszyscy pomarli, nie zostawiwszy dzieci. W końcu umarła 

ta kobieta. Przy zmartwychwstaniu więc którego z nich będzie żoną? Wszyscy siedmiu 

bowiem mieli ją za żonę. Jezus im odpowiedział: Dzieci tego świata żenią się i za mąż 

wychodzą. Lecz ci, którzy uznani zostaną za godnych udziału w świecie przyszłym i w 

powstaniu z martwych, ani się żenić nie będą, ani za mąż wychodzić. Już bowiem umrzeć nie 

mogą, gdyż są równi aniołom i są dziećmi Bożymi, będąc uczestnikami zmartwychwstania. 

A że umarli zmartwychwstają, to i Mojżesz zaznaczył tam, gdzie jest mowa "O krzaku", gdy 

Pana nazywa Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba. Bóg nie jest Bogiem 

umarłych, lecz żywych; wszyscy bowiem dla Niego żyją. 

 

REFLEKSJA                                                                                                  

Życia wiecznego nie da się opisać ludzkim językiem. Nie da się go ująć w żadne pojęcia znane 

ludziom zanurzonym w świat materialny, w którym żyją. Ludzie próbowali i ciągle próbują 

dopasować wieczność do swojej wyobraźni. Na szczęście Boża wyobraźnia jest większa i 

przekracza ramy naszego umysłu. Na szczęście – bo dzięki temu więcej skorzystamy, niż 

sobie potrafimy wyobrazić. 

W Krakowie w dniach 4 i 5 listopada, z udziałem Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza, 

odbył się  II Europejski Kongres w Obronie Prześladowanych Chrześcijan. Celem 

spotkania jest wypracowanie kierunków prawnych i politycznych, które ograniczą zjawisko 

prześladowania. Inicjatorem wydarzenia jest prof. Ryszard Legutko, poseł do Parlamentu 

Europejskiego. ,,XXI wiek miał być czasem swobód, wolności i pokoju. Tymczasem tuż obok 

nas giną niewinni ludzie tylko dlatego, że są chrześcijanami. To na nas, Europejczykach, 

spoczywa odpowiedzialność za los naszych sióstr i braci. Dlatego to tu, w Polsce, gdzie przez 

wieki wolność religijna była wartością podstawową – organizujemy niezwykłej skali 

wydarzenie: Europejski Kongres w Obronie Chrześcijan, bo ceną za obojętność jest ludzkie 

życie”. Statystyka jest okrutna. W dzisiejszym świecie co kilka minut ginie chrześcijanin ze 

względu na wyznawaną wiarę. Krzyż – najważniejszy symbol chrześcijaństwa – łączy ze sobą 

ludzi ze wszystkich zakątków ziemi, ale jest również powodem współczesnego męczeństwa. 

Patronat honorowy nad Kongresem objął Prezydent RP Andrzej Duda. 



Nowi święci Kościoła c.d.  Emmanuel González García urodził się 25 lutego 1877 roku w 

Sewilli (południowa Hiszpania) w wierzącej rodzinie rzemieślników. Był czwartym z pięciu 

synów. Od dzieciństwa uczył się miłości do Sakramentu Eucharystii i Matki Bożej, należał do 

dziecięcego chóru katedralnego, który towarzyszył uroczystościom Ciała i Krwi Pańskiej i 

Niepokalanej. Stała obecność Kościoła w jego życiu przyczyniła się do tego, że postanowił 

zostać księdzem. Podczas studiów pracował w charakterze służącego, by nie obciążać 

finansowo rodziny. Święcenia kapłańskie przyjął w 1901 roku. W 1902 roku  podczas 

modlitwy przed Najświętszym Sakramentem przeżył doświadczenie obecności Chrystusa, co 

wyznaczyło jego dalszą działalność jako kapłana. W latach 1905–1916 był proboszczem w 

Huelvie. Środowisko, w którym pracował, było obojętne wobec religii, dlatego cierpliwie, ale 

konsekwentnie dążył do ożywienia wiary u swoich parafian. Zajmował się potrzebującymi 

oraz podwyższeniem poziomu edukacji poprzez otwieranie nowych szkół. W 1910 roku 

założył "Dzieło Tabernakulów-Kalwarii”. Członkowie tej grupy w wyrażaniu miłości w 

podziękowaniu za miłość Jezusa w Sakramencie Eucharystii wzorowali się na Najświętszej 

Maryi Panny, św. Janie Apostole i kobietach, które pozostały przy Chrystusie w czasie męki 

na krzyżu. Z czasem przedsięwzięcie przekształciło się w „Eucharystyczną Unię 

Wynagradzającą”, składającą się z grup żeńskich, męskich i dziecięcych, założonych w 

1910 roku. W 1918 roku powstała grupa kapłańska, a w 1939 roku – młodzieżowa. Inicjatywa 

Garcíi przyczyniła się do założenia w 1921 roku Zgromadzenia Eucharystycznych Misjonarek 

z Nazaretu i w 1932 roku – Zgromadzenia Misjonarek Pomocnic Nazaretańskich. Działalność 

Garcíi została zauważona również przez papieża Benedykta XV, który mianował go 

biskupem pomocniczym Malagi, a w  1920 roku został arcybiskupem tejże diecezji. Gdy 

obejmował urząd ordynariusza, wydał przyjęcie dla ponad 3 tys. ubogich dzieci, podczas 

którego usługiwał wraz z kapłanami i seminarzystami. Podczas pełnienia posługi biskupiej 

działał na rzecz rozwoju oświaty i katechezy parafialnej. Promował powołania kapłańskie. 

Wsparł budowę seminarium, w którym Eucharystia stanowiła centrum każdego wymiaru 

formacji. W okresie rządów republikańskich Emmanuel González García był prześladowany 

przez przeciwników Kościoła. W maju 1931 roku podpalono jego rezydencję, biskup 

zmuszony został do opuszczenia Malagi. Od roku 1932 kierował diecezją z Madrytu. 5 

sierpnia 1935 roku otrzymał nominację na ordynariusza Palencii (północna Hiszpania). Zmarł 

4 stycznia 1940 roku. Pochowany został w katedrze w Palencii. Papież Jan Paweł II, 29 

kwietnia 2001 dokonał beatyfikacji biskupa Emanuela Gonzaleza Garcii. A 16 października 

2016 roku papież Franciszek ogłosił go świętym. 

11 listopada. 
To szczególny dzień dla naszej Ojczyzny. Obchodzimy w tym roku 98 rocznicę odzyskania 

Niepodległości. W tym dniu trzeba się wznieść ponad podziały, różnice i to wszystko to, co 

nas dzieli. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy winni wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy 

oddali życie za wolną Polskę. Pochylmy głowy nad każdym grobem polskiego żołnierza, 

powstańca i męczennika Niepodległej. Swoją przelaną krwią zasłużyli na nasz dozgonny 

szacunek. Kiedyś słowo Ojczyzna, znaczyło to samo co Ojcowizna. Czyli spadek 

przekazywany synowi przez ojca. To było wezwanie, żeby być odpowiedzialnym za dalsze 

losy Ojczyzny. Dziś ten obowiązek odpowiedzialności spoczywa na nas. Jako ludzie wierzący, 

naszą modlitwą okazujmy troskę za Polskę, za tych wszystkich, którzy sprawują jakąkolwiek 

władzę i za wszystkich Polaków. Serdecznie zapraszamy do udziału w Mszach świętych w 

intencji Ojczyzny, odprawianych w naszym kościele w czwartek o godz. 10.00 i w piątek o 

godz.18.30.                                          … Ojczyznę wolną, pobłogosław Panie …          / ks.B/ 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  32 NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ 

  
 

1 . Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy świętej adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

 

2. W środę święto poświecenia Bazyliki Laterańskiej w Rzymie. W czwartek wspominamy 

św. Leona Wielkiego, papieża i doktora Kościoła, w piątek św. Marcina z Tours, biskupa. W 

ten dzień przeżywamy Święto Niepodległości w 98 rocznicę jej odzyskania. Msza święta za 

Ojczyznę o godz. 18.30.  Z racji uroczystości jest dyspensa od powstrzymywania się od 

pokarmów mięsnych i od dnia pokuty.  W czwartek 10 listopada, o godz. 10.00 Msza święta 

za Ojczyznę z udziałem uczniów szkół naszej parafii.  Zachęcamy do wspólnej modlitwy i do 

udekorowania naszych mieszkań flagami narodowymi.  W sobotę wspomnienie św. Jozafata, 

biskupa i męczennika. 

 

3. Nowennę przed Jubileuszowym Aktem Przyjęcia Chrystusa za Króla i Pana, rozpoczniemy 

odmawiać od najbliższego czwartku po wieczornej Mszy świętej.  Zachęcamy także do 

odmawiania Modlitwy do Jezusa, naszego Króla i Pana, którą publikujemy na stronie 

internetowej naszej parafii. 

 

4. Modlitwa z odczytywaniem wypominków jednorazowych do wtorku włącznie, o godz. 

18.00. Od dziś czytamy nową edycję wypominków rocznych przed Mszami o godz. 7.30, 

12.00 i 17.00.  W intencji wypominanych  w wypominkach jednorazowych i rocznych 

odprawiamy co miesiąc Mszę świętą – w każdy I piątek miesiąca o godz. 7.00.  Dziękujemy 

za ofiary pieniężne złożone przy zgłaszaniu wypominków.  

 

5. W poniedziałek 7 listopada o godz. 10.00 w bibliotece parafialnej zebranie Zespołu 

Charytatywnego. O godz. 16.00 zbiorka kandydatów na ministrantów.  

 

6. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz, zaprasza wszystkich, którzy swoją pracą i modlitwą 

pomagali w przygotowaniu ŚDM: kapłanów, świeckich, członków komitetów parafialnych i 

rodziny, które gościły pielgrzymów, a także tych, którzy z różnych powodów nie mogli 

uczestniczyć w lipcowym spotkaniu młodych, na koncert ,,Bóg liczy na Ciebie”. Koncert 

odbędzie się w niedzielę, 13 listopada, o godz. 17.00 w hali Tauron Arena. Wstęp wolny. 

 

7. W przyszły poniedziałek, 14 listopada, zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. Śmieci gromadzimy do godz. 11.00 w rejonie garażu wolnostojącego, na 

placu kościelnym, pamiętając o zachowaniu drogi przejazdowej. Szczegóły na ulotkach przy 

skarbonie. Również na ulotkach informacje o odpłatnych badaniach  w ambulansie 

Krakowskiego Centrum Diagnostyki. 

 

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Bogusławę Gajdek.  …wieczny odpoczynek racz 

Jej dać Panie… 

 

 
  

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sewilla
https://pl.wikipedia.org/wiki/Hiszpania
https://pl.wikipedia.org/wiki/Proboszcz
https://pl.wikipedia.org/wiki/Huelva
https://pl.wikipedia.org/wiki/Benedykt_XV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kap%C5%82an
https://pl.wikipedia.org/wiki/Madryt

