
INTENCJE  MSZALNE   29  II  -  6   III  2016 

 

Poniedziałek   29  II 

   7.00  + Agata Konieczna / od Kręgu Biblijnego 

   7.30  + Stanisław Szuba / od brata z żoną 

 18.30  ++ Maria i Zbigniew 
 

Wtorek    1  III 

  7.00  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

  7.30  ++ Zofia, Jan, Józef i rodzeństwo 

18.30  + Zdzisław Garusiński / od syna Krzysztofa z rodziną 
 

Środa  2  III 

   7.00  + Agata Konieczna / od Kręgu Biblijnego 

   7.30  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

 18.30  Intencja Radia Maryja 
 

Czwartek  3  III 

   7.00  O Boże Błogosławieństwo dla członków Róży Męskiej i ich Rodzin, 

            a dla zmarłych członków Róży o wieczną szczęśliwość 

   7.30  + Janusz Korepta / msza święta gregoriańska 

 18.30  + Marian w 16 r. śmierci 
 

 Piątek    4  III 
    7.00  ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach 

    9.00  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

  17.00  + Eugenia w 2 r. śmierci 

  18.30  Wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ 

 

Sobota   5   III 
   7.00  1)  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

            2) ++ Agnieszka, Jan, Stanisław   

   7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi / od Róż Różańcowych 

 18.30  ++ Józef i Józefa Broda 

    

Niedziela  6  III 

  7.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę M.B. Miłosierdzia 

           dla VII Róży Różańcowej   

  9.00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla: Magdaleny 

           i Bogusława w 21 r. ślubu 

10.30  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

12.00  ++ Zmarli z rodziny Kaszuckich 

13.15  Za Parafian 

17.00 ++ Katarzyna i Bronisław 

18.30 + Adela Kromka / od rodziny Snopkiewiczów 

20.00 ++ Rudolf i Helena oraz synowie: Józef i Czesław 

 

Uwaga: Podczas rekolekcji parafialnych 14-16 marca, ulegną zmianie niektóre godziny  

Mszy świętych. Rano Msze święte będą o godz. 8.00,a wieczorem o godz. 18.00.  

                                          28 lutego    9/2016/72                                                                     

WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / ŁK  13, 1 – 9 / 

 

W tym czasie przyszli niektórzy i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat 

zmieszał z krwią ich ofiar.  Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli 

większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, że to ucierpieli? Bynajmniej, 

powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo 

myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich, było 

większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; 

lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie.  I opowiedział im następującą 

przypowieść: Pewien człowiek miał drzewo figowe zasadzone w swojej winnicy; 

przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy 

lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym drzewie figowym, a nie znajduję. Wytnij 

je: po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok 

je pozostaw; ja okopię je i obłożę nawozem; może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości 

możesz je wyciąć. 

REFLEKSJA 

Ludzkie tragedie i wypadki losowe zdarzały się od zawsze. W takich chwilach człowiek 

zadaje sobie różne pytania, a Pan Jezus przynagla do refleksji o nasze przygotowanie, o stan 

ludzkiego sumienia  wobec śmierci, która może przyjść nagle i niespodziewanie. A w 

przypowieści o ogrodniku, pokazuje, że często daje człowiekowi jeszcze jedną szansę. 

Wykorzystam ją ??? 

 

Galilea i Siloe. 

W dzisiejszej ewangelii pojawiają się nam te dwie nazwy. Na makiecie, która przedstawia 

starożytną Jerozolimę, wieża Siloe umieszczona jest w południowo-wschodniej części 

Jerozolimy, w pobliżu sadzawki Siloam.  Wieża Siloe była niewielka w porównaniu z innymi 

ogromnymi wieżami na Starym Mieście w Jerozolimie. Wnętrze wieży miało około 6 

metrów średnicy, a na zewnątrz miała ona około 7 metrów średnicy. Była usytuowana 

wzdłuż muru, w jego środku i była częścią fortyfikacji Jerozolimy. Z nieznanego powodu, 

uległa zniszczeniu w latach XXX pierwszego wieku. Pod jej gruzami zginęło kilkunastu 

przypadkowych ludzi. 



Gdy Jezus chciał wykazać, jak bezpodstawne jest przekonanie, że nieszczęścia spotykają 

tylko tych, którzy na nie zasłużyli, powołał się na tą katastrofę
 
. Gdy dowiaduje się, że 

zginęli ludzie, to nie mówi o nich, iż nie byli grzesznikami. Zaznacza On raczej, że nie byli 

większymi grzesznikami niż inni. Ciekawostka - 24 lutego 1529 zawalił się hełm wieży 

bazyliki św. Elżbiety Węgierskiej we Wrocławiu. Katolicy uważali, że jest to kara niebios za 

zmianę konfesji, natomiast protestanci twierdzili, że skoro nikt nie ucierpiał, to jest to 

zasługa aniołów, które zadbały o to, by upadające fragmenty nie zadały nikomu śmierci. W 

1534 odbudowano wieżę i umieszczono tablicę, z napisem który przypomina o katastrofie: 

Chwała Panu na wysokościach! Upadła wieża Siloe zbroczona krwią. Lecz upadek tej – nie 

zadał nikomu śmierci. Bowiem z Bożego rozkazu, i Jemu samemu dzięki. Przeniosła ciężar w 

dół siła anielskich rąk. Amen.     

Według świadectwa Józefa FIawiusza, porywczy i fanatycznie religijni Galilejczycy wraz z 

mieszkańcami Judei urządzali nieraz rozruchy na dziedzińcu Świątyni, podczas składania w 

święta  ofiar. Więc dla przywrócenia porządku wojsko rzymskie, z rozkazu Piłata, zrobiło 

użytek z broni i wycięło w pień uczestników rozruchu. Ponieważ stało się to przy składaniu 

krwawych ofiar żydowskich, stąd określenie: krew ich zmieszał (tj. wylał) Piłat wraz z krwią 

ofiar. Jezus korzysta z tego wydarzenia, aby z tym większym naciskiem zaznaczyć potrzebę 

pokuty, a myśl ta nawiązuje do przekonań żydowskich,wyrażanych w Starym Testamencie, 

iż kara Boża (choroba, cierpienie, śmierć itp.) spotyka tylko grzeszników. 

Święty Kazimierz . 

Urodził się 3 października 1458 r. w Krakowie na Wawelu. Był drugim z kolei spośród 

sześciu synów Kazimierza Jagiellończyka. …Był młodzieńcem szlachetnym, rzadkich 

zdolności i godnego pamięci rozumu - zapisał Długosz (nauczyciel i wychowawca 

królewskich synów) o Kazimierzu. W 1471 r. brat Kazimierza, Władysław, został 

koronowany na króla czeskiego. W tym samym czasie na Węgrzech wybuchł bunt przeciwko 

tamtejszemu królowi Marcinowi Korwinowi. Na tron zaproszono Kazimierza. Jego ojciec  

przystał na tę propozycję. Kazimierz wyruszył z wojskiem na Węgry, by poprzeć 

zbuntowanych magnatów. Ci jednak ostatecznie wycofali swe poparcie. Ten zawód dał mu 

wiele do myślenia. Po powrocie do kraju królewicz nie przestał interesować się sprawami 

publicznymi, wręcz przeciwnie, został prawą ręką ojca, który upatrywał w nim swego 

następcę i wciągał go powoli do współrządzenia. Podczas dwuletniego pobytu ojca na Litwie 

Kazimierz jako namiestnik rządził w Koronie. Obowiązki państwowe umiał pogodzić z 

bogatym życiem duchowym. Wezwany przez ojca w 1483 r. do Wilna, umarł w drodze z 

powodu trapiącej go gruźlicy. Pochowano go w katedrze wileńskiej, w kaplicy Najświętszej 

Maryi Panny, która od tej pory stała się miejscem pielgrzymek. W 1518 król Zygmunt I 

Stary, rodzony brat Kazimierza, wysłał przez prymasa do Rzymu prośbę o kanonizację 

królewicza. Leon X na początku 1520 r. wysłał w tej sprawie do Polski swojego legata. 

Papieski legat osobiście napisał żywot i hymn dedykowany św. Kazimierzowi. W 1602 roku, 

z okazji kanonizacji otworzono grób Kazimierza, jego ciało znaleziono nienaruszone. 

Uroczystości kanonizacyjne odbyły się w 1604 r. w katedrze wileńskiej. W 1636 r. 

przeniesiono uroczyście relikwie Kazimierza do nowej kaplicy, ufundowanej przez 

Zygmunta III i Władysława IV. W 1953 r. przeniesiono je z katedry wileńskiej do kościoła 

świętych Piotra i Pawła. Obecnie czczony jest ponownie w katedrze.         /ks. B/ 

OGLOSZENIA  PARAFIALNE  - 3  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

1. Dziś Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.45. Również dziś wolontariusze 

Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala Zakonu Bonifratrów rozprowadzą własnoręcznie 

wykonane palmy wielkanocne, kwestując na rzecz ubogich, samotnych, chorych i 

pokrzywdzonych przez los. W piątek święto św. Kazimierza, patrona Archidiecezji 

Krakowskiej. 

2. W pierwszy czwartek marca adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele dolnym od 

godz. 8.00 do 18.30 i od 19.00 do 20.00, prowadzona przez Odnowę w Duchu Świętym.     

W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godz. 6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.00 w 

kościele dolnym. Po południu od 16.00 do 19.00 w kościele górnym. Droga Krzyżowa w 

piątek: dla dzieci o godz. 16.30, dla starszych o godz. 18.00 i dla młodzieży o godz. 19.30. 

Na Mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy uczniów ze Szkoły Podstawowej. O godz. 18.30 

Msza święta dla gimnazjalistów w ramach przygotowania do Bierzmowania. Modlitwa 

wynagradzająca NSPJ po Mszy św. o godz. 7.00. Po Mszy św. wieczornej adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00.  W najbliższą sobotę po Mszy św. o godz. 7.30 

nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. Chorych z posługa sakramentalną 

odwiedzimy w sobotę od godz. 9.30.  W najbliższą niedzielę po Mszy świętej o godz. 7.30 

zmiana tajemnic różańcowych. 

3. W najbliższą niedziele po Mszy św. o godz. 17.00 spotkanie wspólnoty Wiary i Światła – 

Migdałki w Sali nr 4. Spotkanie Rodziny Radia Maryja w środę po Mszy św. wieczornej w 

Sali nr 6. Straż Honorowa NSPJ spotka się w poniedziałek o godz. 19.00. 

4 W najbliższy weekend w Krakowie 24 godziny dla Pana- całodobowe czuwanie 

modlitewne z okazja do spowiedzi św. w czterech kościołach krakowskich. Od godz. 18.00 

w piątek do godz. 18.00 w sobotę 4 i 5 marca, w kościele MB z Lourdes będzie trwała 

spowiedź dla studentów. Oprócz krakowskich duszpasterzy akademickich spowiadać będą 

biskupi oraz misjonarze miłosierdzia i księża z naszego dekanatu. Szczegóły na naszej 

stronie internetowej. W naszym kościele okazja do spowiedzi również dla studentów w 

każdą niedzielę w wyznaczonym wcześniej czasie, o którym informujemy na bieżąco. 

Zapraszamy studentów w każdą niedziele na 20.00 i w dni powszednie na 18.30. 

5. W najbliższą niedzielę włączamy się w akcję Pola Nadziei. Przy pomocy wolontariuszy ze 

wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini przeprowadzamy kwestę na rzecz 

hospicjum św. Łazarza, po każdej mszy świętej. Pracownicy hospicjum złożą świadectwo o 

swojej posłudze i zachęcą do udziału w zbiórce ofiar.  

6. W lutym kontynuowaliśmy porządkowanie pomieszczeń parafialnych, zwłaszcza usunięto 

elektrośmieci, zamontowaliśmy stałe umocowanie baneru nad wejściem do kościoła, 

zakupiliśmy wielofunkcyjne urządzenie do kancelarii, które wykorzystamy przede 

wszystkim do druku biuletynu Wspólnota, poddaliśmy serwisowi system antywłamaniowy i 

zmodernizowaliśmy system dozoru elektronicznego kompleksu parafialnego za łączną sumę 

30,5 tys. PLN. Dziękujemy pracownikom firmy ACON i naszym parafianom za wykonaną 

pracę, a wszystkim wiernym za ofiarność.        

https://pl.wikipedia.org/wiki/Bazylika_%C5%9Bw._El%C5%BCbiety_W%C4%99gierskiej_we_Wroc%C5%82awiu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Protestantyzm

