
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  16 X  do  22 X 2017 
 

Poniedziałek, 16 X, szósty dzień nowenny do św. Jana Kantego – Pielęgnować braterstwo 
  7.00  + Lucyna Muszyńska – od szwagra Romana 
  7.30  O Boże bł. i opiekę MB dla Małgorzaty i za śp. Wandę Kotarba w 28. rocz. śm. 
18.30  Intencje nowennowe do Miłosierdzia Bożego 
 

Wtorek, 17 X, siódmy dzień nowenny do św. Jana Kantego – Solidnie pracować  
  7.00  + Aniela Rogala – od Bogumiły Leśniak z rodz. 
  7.30  ++ Elżbieta i Tadeusz Ryncarz 
18.30  + Justyna 
 

Środa, 18 X, ósmy dzień nowenny do św. Jana Kantego – Pokutować 
  7.00  + Lucyna Muszyńska – od szwagra Romana z rodz. 
  7.30  + Ludwik, Marta żona, Józef syn 
18.30  O Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Łukasza w dniu imienin  
           – od Róż Różańcowych 
 

Czwartek, 19 X, dziewiąty dzień nowenny do św. Jana Kantego – Radośnie ewangelizować 
   7.00  1) + Lucyna Muszyńska – od znajomych Bogumiły i Mirosława Porębskich 
            2) + Krzysztof Węgrzyn – od chrzestnego 
   7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski dla Gabrieli 
 18.30  + Mieczysław Hahn 
 

Piątek, 20 X, Uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Kantego 
  7.00  + Lucyna Muszyńska – od brata Adama z rodz. 
10.00  Msza św. dla społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 
11.00  Msza św. w intencji chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych 
11.00  Msza św. dla społeczności Przedszkoli Samorządowych  Nr 137 i 38 (Kaplica MB) 
18.30  Suma odpustowa w intencji parafian pod przewodnictwem metropolity  krakowskiego 
           ks. abpa Marka Jędraszewskiego 
 

Sobota, 21 X 
  7.00  1) + Urszula 
           2) + Lucyna w 31. rocz. śm. 
  7.30 + Jan Biedroń – od rodz. Baziaków ze Szczawnicy 
18.30 + Leokadia Radwan - od koleżanek, kolegi i sąsiadki Marzenki z rodz. 
 

Niedziela, 22 X 
  7.30  + Andrzej 7. rocz. śm. 
  9.00  O Boże bł., opiekę MB i dary Ducha Św. dla ks. Łukasza Wielochy z okazji  imienin  
           – od parafian 
10.30  Dziękczynna za uratowanie oka małej Oli Zabierzowskiej oraz o bł. Boże dla  
           darczyńców i modlących się w tej intencji 
12.00  ++ Ludwika i Jan Bielec 
13.15  Za parafian 
17.00  ++ Marianna i Władysław 
18.30  + Magdalena Wyżga w 8. rocz. śm. 
 
20.00  ++ Zdzisław i Genowefa Frankiewicz 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt 22, 1-10 / 
 

     Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: «Królestwo niebieskie 
podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, 
żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. 
     Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: „Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem 
moją ucztę; woły i tuczne zwierzęta ubite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę!” Lecz oni 
zlekceważyli to i odeszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego 
sługi i znieważywszy, pozabijali. 
     Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto 
ich spalić. 
     Wtedy rzekł swoim sługom: „Uczta weselna wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli 
jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie”. 
Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala 
weselna zapełniła się biesiadnikami. 
     Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nieubranego w 
strój weselny. Rzekł do niego: „Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego?” Lecz 
on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: „Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz,  
w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”. Bo wielu jest powołanych, lecz mało 
wybranych». 
 

REFLEKSJA     
      

     Zatroskani o wierzchnie szaty, zapatrzeni w nowoczesny wystrój mieszkań, urzędów, 
sklepów i ulic, tak łatwo możemy zapomnieć o potrzebie stroju weselnego dla swojej duszy. 
 

     Prawdziwy strój weselny to wnętrze człowieka ubogacone i umocnione Chrystusem. 
Świadom posiadania takiego stroju był św. Paweł. Pisał: „Wszystko mogę w tym, który mnie 
umacnia”. Chrystus był jego szatą, wystrojem i mocą wewnętrzną. 
 

     Dzisiaj Chrystus pyta o wystrój twojego wnętrza. Uważnie i odważnie spójrz w siebie  
i dokładnie sprawdź, czy posiadasz strój weselny? Zobaczmy, w jakim jest stanie. Niech twojej 
codzienności i wszystkim jej zmaganiom nie zabraknie zmagania najważniejszego: o 
wewnętrzny stan łaski. 

 



Kult i dzieła związane ze św. Janem Kantym 
 

     Zwracając się w Watykanie do rektorów polskich wyższych uczelnie  
w 1996 roku św. Jan Paweł II powiedział: „(…) trudno mi zakończyć nie 
wracając do tego krakowskiego kościoła akademickiego Świętej Anny, tam, 
gdzie spoczywa w sarkofagu Święty Jan Kanty, profesor Uniwersytetu 
Krakowskiego, gdzie wiele czasu spędziłem jako kapłan, jako student, jako 
biskup, kardynał. I tam często wracam myślą i pamięcią”. 

     Rok później, podczas VI pielgrzymki do Polski, mógł osobiście klęknąć 
przy grobie  św. profesora Akademii Krakowskiej. Nie był on jednak 

pierwszym pielgrzymem. Od momentu pochowania św. Jana w Kolegiacie św. Anny, 
przybywały do niego rzesze czcicieli, dla których był przykładem, drogowskazem, mistrzem 
(nauczycielem), a nade wszystko orędownikiem w niebie. 

     Oprócz kościołów, kaplic, ołtarzy, pielgrzymek, obrazów świadczących o kulcie Mistrza 
Jana, istnieje jeszcze bogata literatura hagiograficzna, kaznodziejstwo i poezja poświęcona jego 
osobie. Wychwalają one jego cnoty, cuda, podkreślają jego szczególne wstawiennictwo u Boga. 
Wygłaszali je poeci, profesorowie i kaznodzieje; ich forma jest różnorodna, a liczba niezliczona. 
Kult św. Jana z Kęt jest do dziś żywy. Jest patronem uczonych i uczących się, szczególnie 
studentów. Jest opiekunem rodzin, a zwłaszcza matek oczekujących potomstwa. Jezuici 
uważają go za patrona filozofów, pokrzywdzeni widzą w nim swego obrońcę, więźniowie 
opiekuna, chorzy uzdrowiciela, umierający wzywają go na ratunek w ostatniej godzinie.  

     W bardzo wielu miejscowościach w Polsce ale także poza jej granicami św. Jan Kanty jest 
patronem kościołów parafialnych. Jego patronatem jest objętych wiele szkół. Dumni jesteśmy, 
że i na terenie naszej parafii, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 nosi jego imię. 

     Mistrz z Kęt patronuje również różnego rodzaju fundacjom i inicjatywom, przede wszystkim 
związanym z posługą miłosierdzia i wspomagania kształcenia. W Krakowie działa od 2003 
roku Fundacja im. św. Jana Kantego. Na wzór Świętego Profesora krakowskiego wspiera 
uzdolnionych studentów i kleryków potrzebujących pomocy finansowej poprzez fundowanie 
stypendiów i otaczanie ich opieką duchową i pedagogiczną. Warto nadmienić, że stypendystą 
tej fundacji jest posługujący w naszej parafii ks. Paweł Gałuszka, który ukończył studia  
w rzymskim Instytucie Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Jana Pawła II.  

     W naszym mieście, na Uniwersytecie Jagiellońskim, działa również Bratnia Pomoc 
Akademicka im. św. Jana z Kęt „Cantianum”. Jej podstawowe cele to promowanie wartości 
chrześcijańskich, dbanie o duchowy i intelektualny rozwój młodych ludzi, a także niesienie 
wszechstronnej pomocy innym studentom. Warto też zauważyć inicjatywę „Caritas” Diecezji 
Bielsko-Żywieckiej, która od roku 2015 honoruje osoby i instytucje związane z działalnością 
charytatywną, przyznając nagrodę „Dzban św. Jana Kantego”. 

     Oby urzekające w św. Janie Kantym pokora, dobroć, oraz dziecięca prostota połączona  
z bezgranicznym oddaniem się służbie Bogu i ludziom były również dla nas zachętą do 
konkretnego działania. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 28. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ   

 

     1. Dziś piąty dzień nowenny przed uroczystością św. Jana Kantego, Pragnąć świętości który 
koordynuje Parafialny Oddział Akcji Katolickiej Archidiecezji Krakowskiej. Po Mszach świętych 
oddajemy cześć relikwiom Świętych Jana Kantego i Jana Pawła II. Od 14.00 do 16.40 adoracja 
Najświętszego Sakramentu i możliwość uczczenia relikwii. Modlitwę poprowadzą róże 
różańcowe i członkowie oddziału Akcji Katolickiej.  

     2. W najbliższy piątek uroczystość odpustowa ku czci św. Jana Kantego, głównego patrona 
Archidiecezji Krakowskiej i Miasta Krakowa. W naszym kościele Msze św. o 7.00, o 10.00 dla 
społeczności Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 im. Prof. Akademii Krakowskiej, św. Jana 
Kantego, o 11.00 dla chorych z obrzędem namaszczenia chorych (po tej Mszy św. Młynarze 
zapraszają chorych do Bożego Młyna na posiłek) o 11.00 w kościele dolnym dla przedszkolaków 
z obrzędem błogosławienia matek w stanie błogosławionym i dzieci. O 18.30 suma odpustowa, 
której będzie przewodniczył Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski.  
     Okazja do spowiedzi św. przed odpustem w czwartek od godziny 17.00. Spowiedź dla 
chorych przed Mszą św. dla nich w piątek od godziny 10.40. W dzień odpustu różaniec o 17.45 
bez udzielania komunii św. 
     3. Przed uroczystością odpustową w roku jubileuszu 250 lat kanonizacji św. Jana Kantego 
trwa w naszej parafii nowenna Dobrze uczyć, szlachetnie postępować. W poniedziałek wieczornej 
modlitwie nowennowej od 17.45 będą przewodniczyć Młynarze z Bożego Młyna, we wtorek 
dzieci ze scholi Boże Nutki, w środę Kręgi Domowego Kościoła, w czwartek Prarafialna Grupa 

Odnowy  
w Duchu Świętym Manus Domini i schola diecezjalna Odnowy. Dodatkowo w poniedziałek po 
wieczornej Mszy św. zapraszamy na konferencję ks. prof. Andrzeja Muszali nt. Problemy 
bioetyczne w codzienności, we wtorek na koncert organowy studentów Akademii Muzycznej w 

Krakowie ze słowem wstępnym prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy, w środę na konferencję dr 
Wiesławy Stefan pt. Pojednanie i przebaczenie w rodzinie. W czwartek po wieczornej Mszy św. 

zapraszamy wszystkich kandydatów do bierzmowania z rodzicami  na uwielbienie wigilijne 
przed uroczystością odpustową.  
     Wszystkie szczegóły nowenny i uroczystości odpustowej z repertuarem koncertu 
organowego włącznie na stronie internetowej parafii, w gablotach parafialnych i w ulotkach 
dostępnych przy biuletynie Wspólnota.  

     4. W niedzielę 22 października, podczas Mszy św. o godz. 10.00 w katedrze na Wawelu, 
nuncjusz apostolski w Polsce abp Salvatore Pennacchio w imieniu Ojca Świętego Franciszka na 
ramiona Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego nałoży paliusz, który Metropolita 
Krakowski otrzymał z rąk Papieża w Uroczystość Świętych Piotra i Pawła 29 czerwca 2017 roku 
w Watykanie. Biskupi krakowscy zapraszają do udziału w tej uroczystej celebrze.  
     5. Różaniec w październiku w niedziele o 18.00 w dni powszednie o 17.45. W poniedziałek 
wsp. św. Jadwigi Śląskiej, 39. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża Jana Pawła II. We 
wtorek wspomnimy św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika, w środę święto św. 
Łukasza Ewangelisty, dzień imienin naszego seniora wikariuszy. Dziękujemy za modlitwę 
wiernych  
i ofiarowaną Mszę św. w Jego intencji od róż różańcowych w środę o 18.30. W sobotę 
wspomnienie bł. Jakuba Strzemię, biskupa. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy kolejny tydzień 
misyjny. Misjonarze Oblaci NMP wygłoszą kazania i rozprowadzą kalendarze misyjne na 2018 r.  
     6. W środę, 18 października o 16.40 w dolnym kościele odprawimy Mszę św. dla uczniów klas 
I SP przed ślubowaniem. Zapraszamy na Mszę św. uczniów z rodzicami. W bieżącym tygodniu 
spotkania kandydatów do bierzmowania z klas III nie odbywają się. Wszyscy kandydaci do 
bierzmowania uczestniczą w czuwaniu wigilijnym przed odpustem w czwartek o 19.15. 
Dziękujemy dzieciom, młodzieży oazowej, Odnowie i Akcji Katolickiej za kwestę dla Fundacji 
Dzieło Nowego Tysiąclecia, wiernym za ofiary w wysokości 5678 PLN.  
     7. W poniedziałek nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia  jednokrotnym odczytaniem intencji 
nowennowych w czasie różańca. 
     8.  W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Antoniego Bajorka. Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie… 


