
 

INTENCJE  MSZALNE   22 - 29  V   2016 

Poniedziałek    23  V 

  7.00  + Tadeusz Matusik 

  7.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

18.30  ++ Anna i Marian Leszko. Ryszard Bąk 

 

Wtorek     24  V 

  7.00  ++ Władysław, Maria, Ludwik, Jan 

  7.30  ++ Helena i Józef 

18.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 

Środa    25  V 

  7.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska  

  7.30  ++ Stanisław i Anna Wardęga 

18.30  + Anna Chelińska w 2 r. śmierci 

 

Czwartek 26  V  Boże  Ciało 

   7.30  ++ Zofia, Jadwiga, Barbara 

   9.00  + Jadwiga w 11 r. śmierci 

 10.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 12.00  + Krystyna Pilch / od sąsiadów 

 16.00   1)  Za Parafian 

             2) ++ Jerzy, Michał Stachniakowie 

             3)  Dziękczynna w 20 r. Sakramentu Małżeństwa Małgorzaty i Tomasza 

             4) ++ Tadeusz Fenc, zm. z rodziny. Paulina i Paweł i brat Bogdan 

 18.30  + Zbigniew Stachura 
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Piątek    27  V 
   7.00  + Jadwiga Feliksiewicz w 1 r. śmierci 

   7.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 18.30  + Maria Łapińska / od siostry Reni z mężem i synem 

 

 Sobota   28  V 

   7.00  ++ Zofia i Mirosław Łobodzińscy 

   7.30  ++ Jan Wąchol w 45 r. śmierci. Janina i Zbigniew 

 18.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 

Niedziela   29  V 

  7.30  + Stefan w 10 r. śmierci 

  9.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

10.30  + Zofia Wójcik 

12.00  ++ Józef Wójcik. Józef Gajewicz 

13.15  + Maria Łukasik 3 r. śmierci 

17.00  ++ Marcin Mak i zmarli rodzice i bracia 

18.30  ++ Aniela, Józef Machnik i zmarli z rodziny 

20.00  Za Parafian 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / J 16, 12-15  / 
 

Jezus powiedział swoim uczniom: Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz 

jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do 

całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i 

oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i 

wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego 

bierze i wam objawi. 

 

REFLEKSJA                                                                                             

Pan Jezus przypomina, że ma nam wiele do powiedzenia. Tak dużo, że naraz człowiek nie 

jest w stanie tego wysłuchać. Człowiek uczy się mówić przez pierwsze dwa lata swojego 

życia. Ale słuchać uczymy się całe życie. Najważniejsze w tym jest chcenie. Czy chcę 

słuchać głosu Boga ??? 

Niedziela Trójcy Świętej. 

Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z najbardziej specyficznych 

elementów chrześcijaństwa. Żadna inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. 

Istnienie Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim rozumem nie 

doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus Chrystus. Jest wiele miejsc, na których 

Pan Jezus mówi o swoim Ojcu jako odrębnej Osobie-Bogu. Można przytoczyć kilkadziesiąt 

miejsc w Ewangeliach, gdzie jest mowa o Duchu Świętym jako równym Ojcu i Synowi i 

jako o odrębnej od nich Osobie. Gdy archanioł zwiastuje Maryi, że zostanie Matką, 

Ewangelista wyraźnie zaznacza, że to Bóg go posłał, aby Jej zwiastować, iż porodzi Syna 

Bożego - i że stanie się to za sprawą Ducha Świętego 

Przy chrzcie Pana Jezusa objawia się cała Trójca Święta: Syn Boży stoi na brzegu, Bóg 

Ojciec daje Mu świadectwo głosem a Duch Święty jawi się nad Jezusem w postaci gołębicy 

Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział Apostołom te znamienne słowa: Idźcie i 

nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Kiedy Chrystus zapowiada zesłanie Ducha Świętego na Apostołów, mówi: Ja zaś będę 

prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam. 



 Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego 

nauczy. Gdy przyjdzie Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od 

Ojca pochodzi, On będzie świadczył o Mnie. 

Tajemnica Trójcy Świętej przekracza możliwości naszego pojmowania. Dlatego nie dziwne, 

że właśnie na tę prawdę od samego początku istnienia Kościoła skierowane były 

najliczniejsze ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu. Już pierwsze 

sobory powszechne Kościoła stanowczo potępiły te błędy i w swoich symbolach wiary dały 

jasny wykład nauki chrześcijańskiej. Podobnie także pierwsi pisarze Kościoła kładą tę 

tajemnicę jako fundament wiary. 

 
Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle istotna, że przedstawia Pana 

Boga, jakim jest sam w sobie. Pan Bóg jest jeden w swojej naturze, ale w trzech osobach. 

Osoby Boskie różnią się między sobą rzeczywiście tak, że jedna osoba nie jest osobą drugą. 

Nie różnią się jednak naturą ani też przymiotami, ani też działaniem, które jest wspólne. 

Mają wspólną naturę Bożą, wszystkie przymioty i działania Boże. Osoby różnią się między 

sobą jedynie pochodzeniem: Bóg Ojciec nie pochodzi od nikogo, Syn Boży pochodzi przez 

odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi przez wspólne tchnienie 

miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę wyróżnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - 

pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia katolicka na podstawie tekstów 

Pisma świętego i pism Ojców Kościoła. /ks.B/ 

CZUWANIE  PRZY  SYMBOLACH  ŚDM  -  PONIEDZIAŁEK  23 MAJA 

 

15.00    Przyjęcie Symboli ŚDM i wprowadzenie do świątyni 

             Koronka do Miłosierdzia Bożego 

16.00    Różaniec / prowadzi parafia św. Jana Kantego /  

16.30    Droga Krzyżowa  / prowadzi parafia MB Nieustającej Pomocy / 

17.30    Adoracja w ciszy 

18.00    Nabożeństwo Majowe 

18.30    Msza św. koncelebrowana przez księży z Dekanatu Bronowice 

19.30    Uwielbienie śpiewem i medytacją / prowadzi parafia św. Wojciecha / 

21.00   Apel Jasnogórski / prowadzi parafia św. Jana Kantego / 

Ok. 21.15 odprowadzenie symboli ŚDM  i przewiezienie do parafii MB z Lourdes 

 
O REJESTRACJI  UCZESTNIKÓW ŚDM  Z NASZEJ  PARAFII 

 

Pielgrzymi z parafii, którzy chcieliby uczestniczyć w ŚDM wyposażeni w pakiet pielgrzyma, 

powinni się zarejestrować i wykupić jeden z pakietów. Pierwszy obejmuje wstęp na 

wydarzenia całego tygodnia, ubezpieczenie, transport oraz plecak pielgrzyma. Koszt 190 zł.  

Drugi rodzaj pakietu gwarantuje to samo ale tylko na wydarzenia centralne w sobotę i w 

niedziele na Campus Misericordiae w Brzegach. Koszt 150 zł. Zgłoszenia zawierające imię i 

nazwisko, PESEL, adres i dane kontaktowe, a nieletni również zgodę rodziców, wraz z 

opłata przyjmujemy do 20 czerwca w zakrystii.  Można też uczestniczyć w wydarzeniach 

centralnych ŚDM  bez rejestracji, ale w strefach peryferyjnych. 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE UROCZYSTOŚĆ  NAJSWIĘTSZEJ  TRÓJCY 

1). Dziś w naszej parafii rocznica I Komunii Świętej podczas mszy św. o godz. 10.30 i 

błogosławieństwo ministrantów Słowa Bożego podczas mszy św. o godz. 9.00. We wtorek 

wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. W czwartek Uroczystość Najświętszego 

Ciała i Krwi Chrystusa – Boże Ciało. W sobotę w katedrze na Wawelu o godz. 9.00 

święcenia prezbiteratu dla diakonów Archidiecezji Krakowskiej.     

2). Dziękujemy Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini, Akcji Katolickiej, 

Różom Różańcowym, Kręgom Domowego Kościoła Oazie Młodzieżowej i Scholi ŚDM za 

przygotowanie i poprowadzenie czuwania przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego 

oraz wszystkim uczestnikom wigilijnej modlitwy. Dziękujemy rodzicom, wychowawcom i 

nauczycielom dzieci pierwszokomunijnych za opiekę nad dziećmi podczas białego 

tygodnia oraz p. Organiście, pp. Kościelnym, sprzątającym i dekorującym kościół, za 

pomoc w przeżyciu całej uroczystości. Dziękujemy za wielkoduszną opiekę nad roślinami 

na placu kościelnym i pomoc przy rozprowadzaniu jabłek.    

 3) Msze święte w Uroczystość Bożego Ciała o godz: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 16.00 z 

procesją do czterech ołtarzy i o 18.30. Nie będzie mszy o godz. 13.15  i o 20.00.  W procesji 

w Boże Ciało przejdziemy do ołtarzy przy ul. Na Błonie 9a, który przygotują Akcja 

Katolicka i Odnowa w Duchu Świętym, przy ul. Justowskiej, który przygotują mieszkańcy 

domów jednorodzinnych, przy ul. Armii Krajowej, przygotowany przez młodzież oazową i 

na stopniach przed wejściem do kościoła, przygotowany przez pracowników parafialnych. 

Zapraszamy do udziału w procesji małe dzieci sypiące kwiaty, możliwie w strojach 

krakowskich, dzieci z klas III w strojach pierwszokomunijnych, ministrantów i lektorów, 

oazę, zespoły śpiewające i orkiestrę, asysty do niesienia feretronów i chorągwi, różę męską 

do niesienia baldachimu. Wszystkich wiernych zapraszamy do udziału w procesji 

eucharystycznej w uroczystość i w oktawie podczas nabożeństwa majowego. W czwartek 

kancelaria nieczynna.  

4) Jutro czuwanie młodzieży z dekanatu bronowickiego i wszystkich chętnych, przy Krzyżu 

ŚDM i Ikonie Zbawienie Ludu Rzymskiego, od godz. 15.00 do 21.00. Program czuwania w 

gablotach, we Wspólnocie i na stronie internetowej parafii. W biuletynie parafialnym 

podajemy zasady rejestracji pielgrzymów z parafii do udziału w wydarzeniach ŚDM. Dziś i 

jutro po Mszy św. wieczornej po raz ostatni można zrobić zakupy w parafialnym sklepiku 

ŚDM, w którym okazyjnie można kupić wszystko co potrzeba do dekoracji w czasie ŚDM. 

Kilka sugestii dekoracji na stronie internetowej. Są jeszcze wolne miejsca w grupie 

środowo-piątkowej języka francuskiego. Zapisy w zakrystii.   

 5) W związku z niegasnącym zainteresowaniem jabłkami, rozprowadzimy jeden z ostatnich 

przed wakacjami transportów według zapisów w najbliższy wtorek w godz. 11.00 do 12,30 i 

16.30 do 18.00. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy świętej.     6) W najbliższą niedzielę na 

stoisku przed kościołem będzie można nabyć książkę o biskupie Albinie Małysiaku pt.        

Z pastorałem i humorem oraz film Z wiarą na głęboką wodę. Będziemy także gościć 

autorów książki i filmu, którzy się podzielą swoim świadectwem o tej wyjątkowej postaci 

Kościoła Krakowskiego.      7) W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jana 

Kaczmarczyka.  Dobry Jezu a nasz Panie 


