
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  2 X  do  8 X 2017 
 

Poniedziałek, 2 X 
  7.00 + Stanisław Szopa – od brata Andrzeja z rodziną 
  7.30 + Aniela Rogala 
 18.30 + Wincenty 
 

Wtorek, 3 X 
  7.00 + Stanisław Szopa – od Sylwii i Roberta Leśniaków 
  7.30 + Teresa i Stefan 
18.30 + Adam Gąsiorek w 1. rocz. śm. 
 

Środa, 4 X 
  7.00 + Stanisław Szopa – od chrześnicy Marzeny z rodziną 
  7.30 ++ Helena, Bonifacy, Krystyna, Krzysztof 
18.30 intencja Koła Przyjaciół Radia Maryja  
 

Czwartek, 5 X 
   7.00  1) + Stanisław Szopa – od sąsiadów z klatki 
            2) + Krzysztof Węgrzyn – od Haliny Przybyła 
   7.30 + Kazimierz i Maria Białota 
 18.30 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł. i dalszą opiekę MB oraz św.     
           siostry Faustyny dla modlących się w Róży VI, w polecanych intencjach, a także 
           o radość życia w niebie dla zmarłych z Róży 
 

Piątek, 6 X 
  7.00  + za zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych 
  9.00  + Bronisława 
17.00  + Artur Śliwa 
18.30  Intencja wynagradzająca NSPJ – od Straży Honorowej NSPJ 
 

Sobota, 7 X 
  7.00  1) + Stanisław Szopa – od sąsiadów z klatki 
           2) + Mieczysław Dziedzic w 10. rocz. śm. 
  7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za bluźnierstwa i zniewagi od Róż  
          Różańcowych 
18.30 Intencja od Róż Różańcowych 
 

Niedziela, 8 X 
  7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże bł., opiekę MB Różańcowej i św.  
           Teresy od Dzieciątka Jezus dla członkiń z VII Róży i o życie wieczne dla zmarłych 
  9.00  + Jan Lach w 17. rocz. śm. 
10.30  ++ Jan Dybisz w 14. rocz. śm., Janina i Zenon Koźmińscy oraz zmarli z rodziny 
12.00  + Adam Kądziołka w 3. rocz. śm. 
13.15  Za parafian 
17.00  ++ Józefa i Józef Bąk oraz Janina, Stanisław, Stefan i Zofia 
18.30  + Janina i zmarli z rodziny 
20.00  ++ Danuta i Aleksander (1. rocz. śm.) Gwóźdź 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt 21, 28-32 / 
 

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 
 

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego 
i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: „Idę, panie!”, lecz 
nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: „Nie chcę”. 
Później jednak opamiętał się i poszedł. Który z tych dwóch spełnił wolę ojca?» 
Mówią Mu: «Ten drugi». 
 

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i nierządnice 
wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą 
sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś celnicy i nierządnice. 
Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć». 
 
 

REFLEKSJA     

      Jest zawsze chwila czasu, by ocenić własne decyzje. Może trwać ona tylko sekundy 

albo ułamki sekund – ale zawsze jest. Brakuje jej tylko w odruchowym działaniu. 
Krytyczna ocena własnej decyzji to istotny element mądrości.  
     Mowa i czyn to dwa proste pojęcia, które znaczą bardzo wiele w naszej ludzkiej 
rzeczywistości. Są ludzie, którzy dużo mówią, a robią niewiele. Nie lubimy osób 
niesłownych i takich, które nabierają nas na puste obietnice. Z pewnością jest także 
wielu takich, na których zawsze można polegać i którzy wokół swoich czynów nie 
robią wiele szumu. 
     Analizując postawy obu synów z przypowieści, popatrzmy na sposób wypełniania 
przez nas swoich obowiązków, przypatrzmy się naszym zaniedbaniom i kłopotom 
sprawianym przez to innym. Niech nasza refleksja nad dzisiejszym Słowem Bożym 
przyczyni się do tego, że każda następna decyzja będzie mądrzejsza od poprzedniej, a 
nasze przekazy werbalne będą miały pokrycie w czynach. 

 

 



„Ani domu, ani miejsca…. – ubóstwo Brata Alberta” 
 

     Św. Bratu Albertowi zależało na tym, żeby możliwie najściślej 
odwzorować takie widzenie ubóstwa, jakie podjął św. Franciszek. I to co 
robił, było pod prąd całej rzeczywistości i świata, i Kościoła. Także to, 
czego chciał dla swoich zgromadzeń św. Brat Albert, jest pod prąd i świata, 
i jakoś Kościoła też. 

     Spróbujmy się temu przyjrzeć, bo to jest bardzo ważny element 
duchowości Brata Alberta. Z ubóstwem w życiu zakonnika wiąże się wiele 
zabawnych sytuacji. Św. Brat Albert pojechał pewnego razu do prawnika, 
ponieważ kazano mu spisać regułę zgromadzenia. Jednak w drodze 
zemdlał i trzeba go było odwieźć z powrotem. Był strasznie przerażony 

tym, co ten prawnik zrobi z ubóstwem, jak je będzie musiał opisać. Ks. Michalski komentuje to 
tak: „Żaden ciułacz, żaden egoista, żaden skąpiec, żaden kapitalista nie bronił w świecie z takim 
lękiem swego złota, jak Brat Albert bronił swego ubóstwa”. 

     Nikt nie pilnował pieniędzy tak jak bracia albertyni. Kiedy pracowali przy budowie drogi do 
Morskiego Oka, to nie wolno im było brać za pracę pieniędzy. Pieniądze szły do spółdzielni 
Krzeptowskiego, a z tej spółdzielni dawano braciom jedzenie, ale tylko na jeden dzień. Nie na 
więcej, bo nie mieli prawa robić zapasów. Jak bracia czy siostry jechały gdziekolwiek, to 
dostawali bilet, ale pieniądze nie. Na takie zachowania dziś wielu zareaguje uśmiechem. Ale  
o co tak naprawdę chodziło Bratu Albertowi? 

     Po pierwsze chodziło o odwzorowanie Chrystusa ubogiego. Jednak nie tylko w jakieś idei, 
ale bardzo konkretnie. Ewangelia mówi, że Syn Człowieczy nie miał miejsca gdzie by głowę 
skłonić. Zatem naśladuje go ktoś, kto decyduje się na jakąś „bezdomność”. 

     Po drugie życie człowieka, życie braci i sióstr jest drogą, swego rodzaju pielgrzymką.  
W czasie tego pielgrzymowania bardziej chodzi o to by mieć pieniądze czy nie mieć? Np. św. 
Franciszek miał poczucie bezpieczeństwa na tej drodze dlatego, że nic nie miał. Wydaje się nam: 
nie będę miał, to mi się świat zawali. Wydaje się człowiekowi, że jego życie zależy od tego ile 
ma. A tymczasem życie tego człowieka zależy od tego, jak on żyje w relacji z bratem. Bo życie 
każdego z nas zależy od tego, w jakim stopniu potrafimy kochać. 

     Kolejna sprawa, Brat Albert powiedział do współbraci: „Wy tylko dlatego istniejecie, 
ponieważ istnieją ubodzy, gdyby nie było ubogich, to by i was nie było potrzeba”. Te słowa 
znaczą, że ich wybór życia nie dotyczy tylko ich. To nie jest z racji na nich, to jest z racji na 
ubogich. Czyli albertyńskie ubóstwo nie jest „dośrodkowe” – nie mam, żeby nie mieć. Takie 
ubóstwo ma sens ze względu na innych, ma znaczenie dla innych. Jest też misją wobec innych. 

     Ostatni, najważniejszy wymiar ubóstwa. Brat Albert mówi tak: chodzi o „spełnienie reguły 
św. Franciszka w pierwotnej surowości (…). Dla spełnienia reguły zachowujemy ubóstwo  
w całej sile i nie tylko nie mamy nic indywidualnie, ale nie chcemy nic własnego posiadać jako 
zgromadzenie. Mieszkamy (…) w domach, będących własnością gminy i nic w nich nie mamy  
i nie chcemy mieć własnego prócz habitu i różańca”. To jest kluczowe słowo: własność, nie mieć 
nic na własność. Wtedy ubóstwo staje się wartością, którą dają światu, a świat ma się o nich 
zatroszczyć. 
 

(artykuł na podstawie książki ks. bpa Grzegorza Rysia „Brat Albert – Inspiracje”) 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 26. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ   

 

      1. Dziś rozpoczynamy wspólne odmawianie różańca przed Najświętszym Sakramentem. W niedziele 

października różaniec o 18.00. W dni powszednie o 17.45. Po nabożeństwie rozdamy komunię św. tym, 
którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św.  Dzieciom uczestniczącym w różańcu rozdamy pamiątkowe 

obrazki, by mogły poznać historię objawień gietrzwałdzkich. Odmawiający wspólnie pięć tajemnic 

różańca św. z zapowiedziami uzyskują odpust zupełny.  

     Przy wyjściu z kościoła wolontariusze zbierają podpisy pod obywatelską inicjatywą ustawodawczą 
Zatrzymaj Aborcję, która ma na celu zakazać w Polsce aborcji z powodu choroby niewinnego  

i bezbronnego dziecka. Projekt zyskał aprobatę Konferencji Episkopatu Polski. Podpisu można również 

dokonać w Bożym Młynie.  

     2. Jutro wspomnienie śś. Aniołów Stróżów, w środę wspomnimy św. Franciszka z Asyżu, w czwartek 
św. Faustynę Kowalską, w sobotę NMP Różańcową.  

     3. W najbliższą niedzielę 17. Dzień Papieski, który przeżyjemy pod hasłem Naprzód z nadzieją. 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej ze współpracownikami spośród młodych i dzieci przeprowadzi  

w najbliższą niedzielę kwestę na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia i tradycyjnie rozprowadzi 
publikacje religijne w przystępnej cenie.  

     Akcja Katolicka Archidiecezji Krakowskiej zaprasza w najbliższą niedzielę na 2. Małopolski Marsz dla 

Życia i Rodziny pod hasłem Życiu - Tak! Marsz rozpocznie się Mszą św. Katedrze na Wawelu o godzinie 

10.00. Potem przemarsz uczestników do kościoła św. Wojciecha na rynku krakowskim. Więcej 
szczegółów na plakatach w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii. 

     4. W pierwszy piątek października spowiadamy od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.00 i od 16.00 do 19.00. 

Msze św. w ten dzień o 7.00, 9.00, oraz w kościele górnym o 17.00 dla dzieci i o 18.30, zwłaszcza dla 

kandydatów do bierzmowania. Adoracja Najświętszego Sakramentu po Mszy św. wieczornej do godziny 
21.00.  W pierwszy czwartek października do 20.00 Godzina Święta animowana przez grupę Odnowy  

w Duchu Świętym Manus Domini. Zapraszamy na modlitwę wstawienniczą w czasie adoracji. Po niej 

cotygodniowe spotkanie Odnowy w sali nr 2.  

     5. W sobotę, 7 października ogólnopolska modlitwa Różaniec do granic za Polskę i za świat. Szczegóły 
na stronie internetowej i na plakatach. Wyjazd z naszej parafii spod kościoła o 7.00. W kościele św. 

Kazimierza w Kościelisku udział w konferencji, we Mszy św. i w adoracji Najświętszego Sakramentu, 

oraz modlitwa różańcowa  w wyznaczonym punkcie przygranicznym. Do tej pory zapisało się 75 osób. 

Dysponujemy jeszcze 30 miejscami w autokarach. Do tej mobilizacji modlitewnej nawiązuje dekoracja 
różańcowa przy ołtarzu. Zabieramy ze sobą suchy prowiant i ciepły napój w termosie. Ubieramy się by 

przetrwać dwie godziny na zewnątrz w temperaturze ok. 10 st. C. Warto również zabrać radioodbiornik 

lub telefon komórkowy z możliwością słuchania transmisji Radia Maryja.  

     6. Zmiana tajemnic dla róż różańcowych w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30.  Chorych 
z Najświętszym Sakramentem proboszcz odwiedzi w piątek od godziny 9.30, wikariusze w sobotę od 9.30.  

     7. Jutro po Mszy św. w bibliotece parafialnej spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej.  

W środę spotkanie Rodziny Radia Maryja w sali nr 6. W poniedziałek, 9 października o 17.00 pierwsza 

zbiórka dla tegorocznych kandydatów na ministrantów w sali nr 6. W najbliższy czwartek od 17.30 Zespół 
Charytatywny wznawia po wakacjach cotygodniowe wydawanie odzieży dla potrzebujących. Osoby 

bezdomne, lub spoza parafii zgłaszają sie do księdza urzędującego w kancelarii od godziny 17.00 po 

stosowne zaświadczenie. Więcej szczegółów na stronie internetowej parafii.     

     8. Od dzisiaj brama wjazdowa na plac kościelny jest otwierana o 6.30 i zamykana o 23.00 
automatycznie. Możliwość wyjazdu i wjazdu na plac kościelny nocą po wcześniejszym ustaleniu  

z którymś z księży.   

     9. W Bożym Młynie: W środę o godz. 19.15 kolejne spotkanie z biblistą p. Michałem Wilkiem, 

serdecznie zapraszamy. Dziś po Mszy św. o 10.30 zapraszamy wszystkie przedszkolaki do Bożego Młyna 
na zajęcia Szkółki niedzielnej.  

     10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Henryka Ciońćkę. Wieczny odpoczynek racz Mu dać 

Panie... 

http://malygosc.pl/doc/3436403.Materialy-duszpasterskie
http://malygosc.pl/doc/3436403.Materialy-duszpasterskie

