
                INTENCJE  MSZALNE  19 – 25  VI  2017 

 Poniedziałek  19  VI 

  7.00  + Czesław Borczak / od najbliższej rodziny 

 7.30   + Violetta Prus / od Bożeny i Jana Żuczków 

18.30  ++ Barbara Mak, mąż  i rodzice 
 

Wtorek    20  VI 

  7.00  + Czesław Borczak/ od rodz. Piechów z Prokocimia 

  7.30  + Violetta Prus / od rodz. Mazurów 

18.30  ++ Janina, Aniela, Jan Padacz. Anastazja, Jan Wabik. Jan Bińczycki 
 

Środa  21  VI 

  7.00  + Czesław Borczak/ od sąsiadów Dydułów, Koczwarów, Stańdo i Perżyło  

  7.30  + Violetta Prus /od rodz. Skorupów 

18.30  + Janina Król / od sąsiadki 
 

Czwartek  22  VI 

  7.00  ++ Maria i Roman    

  7.30  + Jerzy we wspomnienie 49 r. ślubu / od żony 

 18.30  ++ Marianna i Hipolit 
 

Piątek   23 VI 

  7.00   1) + Czesław Borczak / od Doboszów z Sieprawia 

            2) + Violetta Prus / od rodz. Skorupów 

 7.30  + Zofia Gadocha / okazji imienin 

10.00  Msza święta na zakończenie Roku Szkolnego 

           Dziękczynna z prośbą o Boże Bł. dla ks. Bogdana / od rodzin dzieci I-Komunijnych 

18.30  O chwałę, uwielbienie i dziękczynienie NSPJ – intencja od Straży Honorowej NSPJ      

       
Sobota   24  VI 

  7.00  1)  ++ Janina, Jan i Elżbieta 

           2)  + Olga 

  7.30  1)  Intencja dziękczynna za powołanie kapłańskie i posługę w naszej parafii ks. prałata                                             

Jana Franczaka z prośbą o Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej 

dla księdza – z okazji imienin 

           2)  O tryumf Niepokalanego Serca NMP w Polsce i na świecie  

18.30  + Janina Król 
 

Niedziela  25  VI 

  7.30  1) + Jolanta 

           2)  Dziękczynna za 12 lat mieszkania i  pomocy w duszpasterstwie ks. prałata Jacka  

            Koniecznego 

  9.00  ++ Jan i Władysława Kilian 

10.30  ++ Anna i Władysław  

12.00  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. dla ks. prałata Jana Franczaka z okazji  

           imienin / od parafian 

13.15  Za Parafian  

17.00  ++ Jan i Paweł Bardan 

18.30  ++ Władysław i Jan 

20.00  + Jan Turoń 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt 9, 36-10, 8  /                   

Jezus, widząc tłumy, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające 

pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. 

Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo».Wtedy przywołał do siebie 

dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i 

leczyli wszystkie choroby i wszelkie słabości. A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy 

– Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego 

Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon 

Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził. Tych to Dwunastu wysłał Jezus i dał im 

takie wskazania: «Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. 

Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: Bliskie już jest 

królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie 

trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie». 

 

REFLEKSJA     

Idźcie i głoście! Kiedyś wezwanie skierowane do apostołów. A dziś do … mnie. Idę do: 

pracy/szkoły/na uczelnię/do sklepu/do parku/do drugiego człowieka i głoszę. Co głoszę? 

Zasłyszane plotki? Ale to nie jest ewangelia! A może trzeba głosić swoimi słowami 

czynami, że jestem uczniem Chrystusa? 

Apostołowie. Określenie „apostoł" pochodzi z języka greckiego i znaczy „wysłannik". 

Nazwy tej zaczęło używać w Nowym Testamencie w odniesieniu do najbliższych uczniów 

Jezusa Chrystusa. Większość z nich, oprócz Judasza, pochodziła z Galilei. Byli 

przedstawicielami niskiego stanu - przeważnie byli rybakami. Część z powołanej dwunastki 

pobierała wcześniej nauki u Jana Chrzciciela. Dlaczego Jezus zdecydował się na powołanie 

dwunastu uczniów? Czy liczba dwanaście miała jakieś znaczenie? Nie bez przyczyny Jezus 

wybrał akurat dwunastu uczniów. Liczba ta odnosiła się do dwunastu pokoleń Izraela i 

miała stanowić symbol odnowy narodu izraelskiego. Pan Jezus zgromadził wokół siebie 

wielu uczniów, aby przekazać im swoją naukę. Wybrani apostołowie mieli kontynuować 

dzieło Jezusa po Jego śmierci i głosić to co usłyszeli, całemu światu. 



 Dzięki temu Pan Jezus miał pewność, że pozostawił po sobie spuściznę, która nie zniknie 

wraz z jego odejściem z Ziemi, a z której ludzkość będzie mogła czerpać przez długie wieki. 

Oprócz tej ,,dwunastki”, ewangelie wspominają jeszcze o 72 uczniach. Nie mieli oni takiego 

statusu, jak apostołowie ale również należeli do grona tych, którzy byli blisko Pana Jezusa. 

Zwyczaj dość powszechny w tamtych czasach , że wędrowny nauczyciel skupiał koło siebie 

licznych słuchaczy. Taka sytuacja miała miejsce wcześniej z Janem Chrzcicielem – miał 

swoich uczniów. Już po odejściu Pana Jezusa do nieba, gdy apostołowie zajmowali się 

zarówno głoszeniem Słowa Bożego jak i działalnością charytatywną, ilość pracy 

przekraczała ich możliwości. Wtedy wybrali siedmiu diakonów, których zadaniem była 

najpierw praca charytatywna, a w drugiej kolejności ewangelizacja. Najbardziej znany z 

tych pierwszych siedmiu diakonów to św. Szczepan. 

Czerwiec – miesiąc szczególnej czci Serca Pana Jezusa. Kościół widzi w nabożeństwie do 

Serca Jezusowego znak miłości Boga ku ludziom. Chce także rozbudzić w sercach ludzkich 

wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Sam Chrystus nadał temu nabożeństwu 

wybitnie kierunek ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować do walki z 

nim - w imię miłości Chrystusa oraz do wynagradzania za tych, którzy najwięcej ranią Boże 

Serce. Nabożeństwo do Serca Jezusowego nakłada również zobowiązania. Człowiek nie 

powinien nadużywać dobroci Bożego Serca. Powinien mieć do tego Serca nieograniczone 

zaufanie. Dlatego może i powinien uciekać się do Serca Jezusa we wszystkich swoich 

potrzebach. Nie powinien jednak ranić tegoż Serca na nowo grzechami. Nabożeństwo do 

Najświętszego Serca Jezusowego skłania również do aktów pokutnych za grzechy innych. 

Kto miłuje Boże Serce, ten będzie starał się temu Sercu wynagradzać za grzechy braci. Tak 

więc nabożeństwo to budzi także świadomość i odpowiedzialność społeczną. Istnieją 

rozmaite formy czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. Pierwszą z nich jest coroczna 

uroczystość, obchodzona w piątek po oktawie Bożego Ciała. Miesiąc czerwiec jest 

miesiącem Serca Jezusowego; szczególnym orędownikiem tej formy kultu był papież Leon 

XIII (+ 1903) i jego następcy. Często spotyka się także wizerunki Serca Jezusowego: w 

postaci medalików, obrazków, obrazów ściennych, figur. Liczne są także świątynie 

poświęcone Sercu Jezusa - w samej Polsce jest ich ok. 400. Wiele narodów i państw 

poświęciło się Sercu Pana Jezusa, m.in. Ekwador, Kolumbia, Belgia, Hiszpania, Francja, 

Meksyk, Polska. Istnieją też zakony pod nazwą Serca Jezusowego - m.in. Sercanki, Siostry 

Sacre Coeur, Siostry Urszulanki Serca Jezusa Konającego. Istnieją także konkretne pobożne 

praktyki ku czci Serca Jezusowego. Godzina święta wywodzi się od św. Małgorzaty Marii 

Alacoque. Pan Jezus wyraził życzenie, aby wierni w nocy z czwartku na pierwszy piątek 

miesiąca adorowali chociaż przez godzinę Najświętszy Sakrament dla uczczenia Jego 

konania  w Ogrodzie Oliwnym. Kiedyś, ta pobożna praktyka była odprawiana, przez parafie 

noszące wezwanie Serca Pana Jezusa.  Pan Jezus dał także św. Marii Małgorzacie obietnicę, 

że kto przez dziewięć kolejnych pierwszych piątków przystąpi do Komunii świętej i ofiaruje 

ją jako wynagrodzenie za grzechy własne i rodzaju ludzkiego, temu Boże Serce zapewni 

miłosierdzie w chwili zgonu, że nie umrze bez Jego łaski. Pierwsze litanie do Najświętszego 

Serca Jezusowego powstały w XVII wieku. Obecna pochodzi z wieku XIX. Jej początek 

miał miejsce w klasztorze francuskich wizytek. Zatwierdził ją do odmawiania publicznego 

papież Leon XIII 2 kwietnia 1889 roku. On też dołączył do litanii akt poświęcenia rodzaju 

ludzkiego Najświętszemu Sercu Jezusowemu. Papież Pius XI dodał akt wynagrodzenia Sercu 

Jezusowemu, który nakazał odmawiać co roku w uroczystość Serca Jezusowego.      /ks.B/ 

            OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  11  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

1. W środę wspomnienie św. Alojzego Gonzagi, zakonnika, w piątek Uroczystość 

Najświętszego Serca Pana Jezusa (z racji Uroczystości nie obowiązuje wstrzemięźliwość od 

pokarmów mięsnych),Straż Honorowa NSPJ poprowadzi czuwanie modlitewne w piątek do 

godz. 21.00. W sobotę Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela i wspomnienie 

Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny. W najbliższą niedzielę odpust ku czci MB 

Nieustającej Pomocy w Mydlnikach z sumą o godzinie 11.00.   

 

2. Dziękujemy wspierającym ofiarami przygotowanie Bożego Ciała i łącznikom, którzy 

zebrali ofiary. Dziękujemy Akcji Katolickiej i Odnowie w Duchu Świętym Manus Domini, 

Oazie młodzieżowej rodzinom mieszkającym w domach jednorodzinnych i pracownikom 

parafii, zwłaszcza panu Śliwińskiemu ze współpracownikami i rodzinie Kulków za montaż i 

dekorację ołtarzy plenerowych. Dziękujemy chórowi Amicus, orkiestrze dętej, panu 

organiście, panom kościelnym, niosącym feretrony i chorągiew, róży męskiej, służbie 

liturgicznej ołtarza, dzieciom, Policji i Straży Miejskiej za pomoc w przygotowaniu i 

zabezpieczeniu procesji Bożego Ciała. W najbliższy czwartek w czasie wieczornej Mszy św. 

na zakończenie Oktawy Bożego Ciała pobłogosławienie malutkich dzieci i wianków.  

 

3. Z dniem 1 lipca br. Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski mianował 

proboszczem parafii św. Kingi w Krakowie Księdza prałata Jacka Koniecznego. Od 1 lipca 

br. powitamy w naszej parafii ks. dr Pawła Gałuszkę, dotychczasowego prefekta Wyższego 

Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej, nowego dyrektora Wydziału 

Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej oraz asystenta kościelnego Stowarzyszenia 

Rodzin Katolickich w Archidiecezji Krakowskiej. Z dniem 26 sierpnia br. pożegnamy ks. 

Bogdana Jelenia, dziękując Mu za trzyletnią posługę wśród nas. Arcybiskup Metropolita 

Krakowski mianował Go wikariuszem parafii Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w 

Dobczycach. Powitamy w jego miejsce nowego wikariusza, ks. Jacka Kurzydłę, byłego 

wikariusza w tamtejszej parafii.  

4. Msza św. na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego w piątek, 23 czerwca o 

godzinie 10.00. Zapraszamy na tą Mszę św. społeczność SP nr 153 im. ks. prof. Józefa 

Tischnera, ZSO nr 8 im. prof. Akademii Krakowskiej Jana Kantego. Okazja do spowiedzi 

św. dla uczniów naszych szkół we: wtorek, środę i czwartek od godz. 18.00 do 19.00 

 

5. W najbliższą niedzielę o godzinie 7.30 ks. prałat Jacek Konieczny odprawi Mszę św.  

i wygłosi kazanie, dziękując za 12 lat mieszkania i pomocy duszpasterskiej w naszej parafii.  

Mszę św. o Błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i zdrowie dla ks. prałata Jana 

Franczaka ofiarowaną od parafian z okazji imienin i 53. rocznicy święceń kapłańskich 

odprawimy  w najbliższą niedzielę o godzinie 12.00. Zapraszamy do udziału we wspólnej 

modlitwie.  

6. Międzyuczelniany Instytut Muzyki Kościelnej w Krakowie zaprasza na recitale 

dyplomowe w wykonaniu: Łukasza Mandoli w dniu 19 czerwca 2017, o godz. 16.00 oraz 

Łukasza Ruska w dniu 20 czerwca 2017, o godz. 16.00. 

7. SS. Sercanki opiekujące się bursą dla studentek w Krakowie dziękują za kwestę na jej 

remont z ubiegłej niedzieli w wysokości 7696 PLN.  

8. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 17.00 w sali nr 4 spotkanie Migdałków.  

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Bolesława Żychowicza  …Wieczny odpoczynek 

racz Mu dać Panie...  


