
INTENCJE  MSZALNE   14  -  16   III  2016 
Poniedziałek   14  III 

   8.00  1) Dziękczynna za  8 lat nauki z prośba o Dary Ducha Świętego w egzaminach. 

            2)  + Władysław Pajdzik 

            3)  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

 15.00  W intencji chorych 

 18.00  + Stanisław Woszczek w 15 r. śmierci 

 20.00  ++ Maria i Manuel Waśniowscy 
Wtorek    15  III 

  8.00  1) ++ Eugeniusz w 39 r. śmierci. Stanisław Malota w 17 r. śmierci 

           2)  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

18.00  W intencji Panu Bogu wiadomej 

20.00  ++ Jadwiga, Władysław i Roman 
Środa  16  III 

   8.00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Pawła z okazji urodzin 

 10.00  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

 11.45  + Agata Konieczna / od Grupy Niewiedzy Twórczej BEZRAM 

 18.00  Nowenna: 1) + Józef Pyrzyński z okazji imienin. 2) ++ Józef, Józefa, Agata, Józefa. 

            3)O Boże Bł. i  zdrowie dla Krystyny Tuleja i dalszą opiekę MB Miłosierdzia. 

            4) + Marek  

  20.00  + Stefan Ciężarek  
 Czwartek  17  III 

   7.00  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Zbigniewa  

            Syczika z okazji imienin 

   7.30  + Janusz Korepta / msza święta gregoriańska 

 18.30  O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB i potrzebne łaski dla Księdza Proboszcza 

            Zbigniewa Zięby z okazji imienin 
Piątek    18    III 

    7.00  1) ++ Józef, Władysława, Augustyn, Helena 

             2) ++ Józef, Helena, Krystyna 

    7.30  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

  18.30  ++ Paweł Bardan w 22 r. śmierci. Jan Bardan 
  Sobota   19   III    

   7.00  1)  ++ Józef i Józefa 

2)  + Jadwiga w 32 r. śmierci         

   7.30   + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska            

 18.30  O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla. Ks. Bogdana    

             Jelenia z okazji imienin / od parafian  
Niedziela  20  III 

  7.30  ++ Julia i Aleksander  

  9.00  ++ Józef, Sabina, Józef Gajkowscy 

10.30  1) + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

           2) O Boże Błogosławienstwo dla ks.prałata Jana Franczaka z okazji 75 r. urodzin 

12.00  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB, dla 

           Księdza Proboszcza Zbigniewa Zięby - z okazji imienin / od parafian 

13.15  Za Parafian  

17.00  + Krystyna Zych w 7 r. smierci 

18.30 + Stanisław Kierzek w 4 r. śmierci 

20.00 + Jarosław w 9 r. śmierci 

                                                                                                    

   13 marca    11/2016/74                                                                     

WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  /    Łk 15,1-3.11-32  / 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Wszystek lud 

schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze 

przyprowadzili do Niego kobietę, którą pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na 

środku, powiedzieli do Niego: Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. 

W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz? Mówili to wystawiając 

Go na próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po 

ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: Kto z was jest bez 

grzechu, niech pierwszy rzuci na nią kamień. I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych. 

Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku.  Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do 

niej: Niewiasto, gdzież oni są? Nikt cię nie potępił? A ona odrzekła: Nikt, Panie! Rzekł do 

niej Jezus: I Ja ciebie nie potępiam.  Idź, a od tej chwili już nie grzesz. 

REFLEKSJA                                                                  

Wokół nas tak wielu grzeszników – łatwo zauważamy cudze grzechy. Pod ręką tak dużo 

kamieni – aż się proszą, żeby je użyć. I tylko ten jeden warunek Jezusa: mogę rzucić, jeżeli 

sam jestem bez winy. Jestem bez winy??? Mogę rzucić ???                             

Góra Oliwna – to miejsce pojawia się w dzisiejszej ewangelii.  Miejsce szczególne. Wznosi 

się na wschód od Jerozolimy, przesłania sobą widok na góry Moabu i na Pustynię Judzką. 

Od Jerozolimy oddziela ją Dolina Cedronu.  Jej nazwę uzasadnia tradycja, rosły bowiem na 

niej kiedyś liczne gaje oliwne. W czasach bizantyjskich budowano tu liczne kościoły i 

pustelnie.  Góra Oliwna składa się z 3 szczytów: północnego Viri Galilei (815m), 

środkowego, gdzie Pan Jezus wstąpił do Nieba (808m) i południowego zwanego też Górą 

Zgorszenia, od kultu bożków pogańskich czczonych przez cudzoziemskie żony Salomona. 

Zbocza Góry Oliwnej służyły Izraelitom za najbardziej wyróżnione miejsce spoczynku, 

dlatego dzisiejsze groby żydowskie, którymi usiane jest wzgórze, świadczą o znaczeniu 

religijnym. Góra Oliwna jest także dla Żydów  i Arabów górą świętą. Jezus podczas pobytu 

w Jerozolimie spędzał noce w ogrodzie, na jej stokach. Mogła to być posiadłość krewnych 

lub bliskich Jezusa. Od strony zachodniej, na stoku Góry Oliwnej jest Betania – 

miejscowość, gdzie Jezus często odwiedzał dom swoich przyjaciół: Marty, Marii i Łazarza. 



Kara śmierci przez ukamienowanie. 

Był to rodzaj kary śmierci, przewidziany przez prawo żydowskie. Większość przestępstw 

karanych kamienowaniem była przestępstwami skierowanymi przeciwko suwerenności 

Boga. Należały do nich: bluźnierstwo, oskarżenie o oddawanie czci innym bogom, kult 

innych bogów, kult Molocha przez składanie mu ofiar z dzieci, wywoływanie duchów i 

wróżby, pogwałcenie szabatu, pogwałcenie tabu przedmiotów poświęconych. 

Ukamienowanie było przewidziane także w przypadku cudzołóstwa, synowskiego 

nieposłuszeństwa  oraz pobodzenie przez wołu mężczyzny lub kobiety tak, że ponieśli 

śmierć.  Opis procedury kamienowania zasądzonego zgodnie z prawem można odtworzyć na 

podstawie różnych wzmianek. Najczęściej kamienowano za miastem, chociaż są opisane 

przypadki kamienowania w mieście. Najpierw rzucali kamienie świadkowie, a następnie cała 

społeczność. Znajdują się wzmianki o wymierzeniu kary śmierci przez ukamienowanie bez 

sądu. Zwyczaj kamienowania trwał aż do czasu NT, czego świadectwem jest ukamienowanie 

Szczepana. Śmierć Jezusa przez ukrzyżowanie, a nie ukamienowanie, wskazuje, że była to 

kara wymierzona nie przez Żydów, lecz Rzymian.   

        Dzisiejsza ewangelia opowiada nam historię kobiety, przyłapanej na cudzołóstwie, którą 

faryzeusze i uczeni w Piśmie przyprowadzili przed Jezusa, żądając od Niego odpowiedzi na 

pytanie: co należy z nią uczynić? Odwoływali się do przepisów Prawa Mojżeszowego, które 

mówiło o karze śmierci przez ukamienowanie.  Przypominając Jezusowi o tym prawie, 

zadają pytanie: a Ty co mówisz?  Prawo Mojżeszowe mówiło jednak wyraźnie o tym, że: 

mężczyzna, który cudzołoży z żoną swego bliźniego, poniesie śmierć. Zarówno cudzołożnik 

jak i cudzołożnica ( Kpł 20,10 ). Faryzeusze i uczeni w Piśmie nie powołują się w tym 

przypadku na prawo Mojżeszowe, lecz na ,,prawo”, które sami sobie dowolnie 

zinterpretowali i przekłamali. Potrzebowali w tym przypadku powodu do oskarżenia Jezusa, 

o to, że łamie prawo. Stąd wymowne milczenie Jezusa, który nigdy nie namawiał do łamania 

prawa, a do oskarżycieli, którzy kłamią, kieruje jakby wymijająca odpowiedź: …kto z was 

jest bez winy, niech pierwszy rzuci na nią kamieniem! Do kobiety kieruje napomnienie: 

…idź, a odtąd już nie grzesz! 

Święty.Józef .                                                                                                                            

W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim 

Ewangelie. Poświęcają mu one łącznie 26 wierszy, a jego imię wymieniają 14 razy. Józef 

pochodził z rodu króla Dawida. Pisze o tym św. Mateusz w genealogii przodków św. Józefa. 

Mimo takiego pochodzenia, Józef nie posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał  pracą 

jako cieśla. Zaręczony z Maryją, stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był 

według ciała ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako 

prawomocny małżonek Maryi. Wiedząc, że  Maryja oczekuje dziecka, które nie jest jego, 

postanowił  usunąć się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. 

Wprowadzony jednak przez anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu. 

Podporządkowując się dekretowi o spisie ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził 

się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu 

prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do 

Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach Pisma Świętego podczas pielgrzymki z 

dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. Przy wystąpieniu Jezusa w roli Nauczyciela nie ma 

już żadnej wzmianki o Józefie. Prawdopodobnie wtedy już nie żył.       /ks.B/ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  5  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

1.Zapraszamy do udziału w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych, które potrwają do 

najbliższej środy. Witamy O. Krzysztofa Ziętkowskiego, Oblata NMP i polecamy go 

pamięci modlitewnej wiernych. Program rekolekcji publikujemy  w gablotach i na stronie 

internetowej parafii. Od poniedziałku do środy w miejsce Mszy św. o 7.00 i 7.30 będzie 

msza św. o godz. 8.00, a wieczorem zamiast 18.30, będzie Msza święta o 18.00.  Według 

takiego porządku odprawimy przyjęte wcześniej intencje. Z wyprzedzeniem zapowiadamy, 

że w Poniedziałek Wielkanocny nie będzie Mszy świętej o godz. 20.00. W najbliższy 

poniedziałek ze względu na rekolekcje, kancelaria parafialna nieczynna.  Ksiądz kardynał 

Stanisław Dziwisz zaprasza mieszkańców Krakowa na Akademicką Drogę Krzyżową 

ulicami Starego Miasta. Początek dziś 13 marca, o godz. 20.30 przed kościołem św. Anny.      

2. W naszej parafii droga krzyżowa ulicami osiedla, w najbliższy piątek, 18 marca o godz. 

17.00, prosimy zabrać świece. Rozpoczęcie nabożeństwa na placu przed kościołem. Msza 

święta wieczorna po zakończeniu nabożeństwa - ok. 18.30.  W tym dniu nie odprawiamy 

innych nabożeństw drogi krzyżowej. Teksty rozważań przekażemy reprezentantom grup 

parafialnych do środy. Szczegóły dotyczące drogi krzyżowej, na stronie internetowej parafii 

3. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na każdej Mszy 

świętej. Procesja z palmami podczas Mszy świętej o godz. 10.30.  Przed rozpoczęciem tej 

mszy, gromadzimy się na placu przed kościołem. Na Mszy pobłogosławimy nowych 

ministrantów. Po Mszy świętej, w kaplicy MB konkurs własnoręcznie wykonanych palm. 

Zachęcamy do udziału w konkursie dzieci, młodzież i dorosłych. Uczestnicy otrzymają 

nagrody. Również za tydzień o 10.30 odprawimy Mszę świętą dziękczynną  ofiarowaną od 

duszpasterzy w 75 rocznicę urodzin ks. Prałata Jana Franczaka, z prośbą o zdrowie i o Boże 

Błogosławieństwo. W czwartek obchodzi imieniny ks. Proboszcz – zapraszamy na Mszę 

świętą w intencji solenizanta o godz. 18.30.   Będziemy się też modlić za panów 

kościelnych, którzy również w tym dniu są solenizantami.                                                    

4. W sobotę uroczystość św. Józefa, oblubieńca NMP. Jest to również dzień imienin ks. 

Bogdana, Msza święta w intencji solenizanta o 18.30. W środę nowenna do MB 

Miłosierdzia po Mszy św. o 18.00                                                                                          

5. Do skarbony przy wejściu można złożyć ofiary na dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu 

oraz za baranki wielkanocne CARITAS. Jest tam również ulotka informująca o 

przeżywaniu  Wielkiego Tygodnia w naszej parafii ( porządek liturgii, spowiedź, adoracja) 

W najbliższą sobotę w kościele wystawimy kosz na dar ołtarza. Można składać do niego 

produkty spożywcze suche, a także wędliny, owoce, słodycze. Panie z Zespołu 

Charytatywnego przygotują paczki dla potrzebujących z naszej parafii. Młodzież rozniesie 

je w Wielką Sobotę.                                                                                                                 

6. Cieszymy się zdeklarowaną liczbą 180 noclegów dla pielgrzymów ŚDM  Kraków 2016. 

Ciągle przyjmujemy zgłoszenia i prosimy o następne. Parafialni wolontariusze rozniosą 

przyjmującym pielgrzymów świąteczne życzenia i zaproszenia do wspólnej modlitwy. W 

każdą niedzielę od 10.00 do 11.00 w kancelarii parafialnej dyżuruje przewodniczący 

komitetu ŚDM. W Niedzielę Palmową po Mszy św. o 20.00 katecheza i spotkanie 

wolontariuszy ŚDM.                                                                                                                

7. Duszpasterze zaproszą w ciągu najbliższych dni, przedstawicieli grup parafialnych na 

rekolekcje Nowej Ewangelizacji w Zembrzycach, w dniach od 28 do 31 marca. Szczegóły 

na stronie internetowej parafii.   
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