
INTENCJE  MSZALNE  od  25.06  do  01.07. 2018r. 

Poniedziałek 25.06. 
  7.00  O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej oraz wszelkie potrzebne łaski w pracy  
           duszpasterskiej dla ks. Pawła Gałuszki 
18.30  + Aniela Rogala w 1. rocz. śm. 

Wtorek 26.06. 
  7.00   O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla księży Piotra Zioło                    
             i Piotra Piekarczyka z okazji imienin 
18.30   + Elżbieta Paczyńska w 58. rocz. śm. 

Środa 27.06. 
  7.00   + Władysława Wróbel - od Róży VIII 
18.30   ++ Stanisław, Katarzyna, Stanisław brat 

Czwartek 28.06. 
  7.00   O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla o. Pawła Sroki z okazji  
            imienin - od parafian 
18.30  + Jadwiga Sowa w 22. rocz. śm. 

Piątek 29.06. 
  7.00   O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. Pawła Gałuszki      

w dniu imienin - od parafian 
18.30   ++ Stefania i Paweł 

Sobota 30.06. 
  7.00   O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla br. Kefasa  
            Cholewczuka - od parafian 
18.30   ++ Piotr, Maria oraz ich dzieci z rodziny Biedów 

Niedziela 01.07. 
  7.30  ++ Piotr, Rozalia, Maria, Józef Dziuba 
  9.00  + Janina Malska w 12. rocz. śm. 
10.30  + Piotr Mikuta 
12.00  Dziękczynna za 50 lat małżeństwa Heleny i Tomasza z prośbą o Boże błogosławieństw,  
           zdrowie i opiekę Matki Bożej dla nich i całej rodziny 
18.30  ++ Teofila, Piotr Prokopowicz i zmarli z ich rodzin 
20.00  za parafian 
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                W S P Ó L N OTA  
BIU LETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

www.jankanty.pl 
E wa n g e l ia  n a  n ie dz ie lę  (Łk  1 , 5 - 1 7 )  
 Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan, imieniem Zachariasz,                
z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. 
Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według 
wszystkich przykazań i przepisów Pańskich. Nie mieli jednak dziecka, 
ponieważ Elżbieta była niepłodna; oboje zaś byli już posunięci w latach. 
 Kiedy w wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską 
przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł los, żeby 
wejść do przybytku Pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się 
na zewnątrz w czasie kadzenia. Naraz ukazał mu się anioł Pański, stojący po 
prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz              
i strach padł na niego. 
 Lecz anioł rzekł do niego: „Nie bój się, Zachariaszu; twoja prośba 
została wysłuchana: żona twoja Elżbieta urodzi ci syna, któremu nadasz imię 
Jan. Będzie to dla ciebie radość i wesele; i wielu z jego narodzenia cieszyć 
się będzie. Będzie bowiem wielki w oczach Pana; wina i sycery pić nie będzie 
i już w łonie matki napełniony będzie Duchem Świętym. Wielu spośród dzieci 
Izraela nawróci do Pana, Boga ich; on sam pójdzie przed Nim w duchu                  
i mocy Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do 
usposobienia sprawiedliwych, by przygotować Panu lud doskonały”. 

R e f l e ksja   
 Bóg często stawia nas, jak Jana, na drodze bez wyjścia, abyśmy zrozumieli, 
że jedynym wyjściem jest Miłość Boga. Kiedy natomiast liczymy tylko na 
własną roztropność,  na naszą zapobiegliwość, znajomości, wpadamy                  
w pułapkę i pojawia się lęk, rozpacz. Sytuacje skrajne są konieczne, abyśmy 
mogli osiągnąć dojrzałość. 

http://www.jan-kanty.pl


Na koniec, kilka ważnych słów… 
 Coś się kończy i coś się zaczyna. Choć dane mi było stosunkowo krótko 
posługiwać we wspólnocie, której patronuje św. Jan Kanty, to dziękuję Bogu za 
ten czas. Każde spotkanie we wspólnocie, spotkanie z pojedynczym człowiekiem, 
wspólne doświadczanie przechodzenia Boga przez nasze życie jest wspaniałym 
doświadczeniem, które uwrażliwia i rodzi nowe, świeże spojrzenie. Ten rok pracy 
w szkole, posługi w świątyni, konfesjonale, na ambonie, towarzyszenia                  
w formacji Oazy młodzieżowej i młodzieży przygotowującej się do bierzmowania 
oraz wspólnoty rodzin Domowego Kościoła, rodziny Radia Maryja i redakcja tego 
oto biuletynu parafialnego - to wszystko zadanie i dar, za który dziękuję Bogu         
i ludziom. Cieszę się również, że mogłem w tym wszystkim uczestniczyć i w tym 
sam wzrastać. Za to co było niedoskonałe, nieprzygotowane i nieprzemyślane 
bardzo przepraszam. Dziękuję wspólnocie kapłańskiej, która potrafiła stworzyć 
atmosferę domu i wszystkim pracownikom świeckim, którzy wspólnie ten nastrój 
domu podtrzymywali, będąc ważnym elementem codziennego życia. 
 Wyrazem mojej wdzięczności niech będzie modlitwa, o którą - stając wobec 
nowych obowiązków - również gorąco proszę. I już serdecznie za dar modlitwy, 
która mi towarzyszyła szczególnie osobom modlącym się za mnie w Margaretce, 
dziękuję.  
 Nie żegnam się, ale mówię - do zobaczenia… najpóźniej w niebie :) 

                ks. Jacek Kurzydło 

Ogłoszenia na Uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela 
 1. Dziś nabożeństwo czerwcowe o 18.00. w dni powszednie po wieczornej 
Mszy św. o godzinie 18.30. W środę wspomnienie NMP Nieustającej Pomocy, 
w czwartek wsp. św. Ireneusza, biskupa i męczennika, w piątek uroczystość 
śś. Apostołów Piotra i Pawła. W ten dzień z racji uroczystości nie obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W sobotę zakończenie 
nabożeństw czerwcowych z procesją.  
 2. Od poniedziałku, 25 czerwca wprowadzamy wakacyjny porządek 
odprawiania Mszy św.: w niedziele wakacyjne nie odprawimy Mszy świętych 
o godzinie 13.15 i 17.00. Msze święte w tygodniu o godzinie 7.00 i 18.30            
w kościele dolnym. Okazja do spowiedzi w niedziele w czasie każdej Mszy 
św. W dni powszednie pół godziny przed rozpoczęciem Mszy św. W środę jak 
zawsze róże różańcowe prowadzą wspólne odmawianie różańca o godzinie 
17.45. 

 Kancelaria od jutra w okresie wakacyjnym będzie czynna w poniedziałek 
od godziny 17.00 do 18.00, w czwartek od godziny 16.00 do 17.30, w sobotę          
w wakacje kancelaria parafialna nieczynna. Biblioteka parafialna, Poradnia 
Pomoc bliźniemu, Boży Młyn i Jadłodajnia u św. Jana Kantego w okresie 
wakacyjnym również nieczynne. Informacje o wakacyjnym funkcjonowaniu 
parafii opublikowaliśmy na stronie internetowej parafii, oraz w gablotach 
parafialnych i przy wejściu do kancelarii parafialnej.  
 Dzieciom i młodzieży oraz wszystkim, którzy mogą sobie na to pozwolić 
życzymy udanych, bezpiecznych wakacji z czasem na modlitwę i udział             
w niedzielnej Mszy św.  
 3. Metropolita Krakowski, Arcybiskup Marek Jędraszewski mianował ks. 
Jacka Kurzydło pracownikiem Muzeum Archidiecezjalnego Kardynała Karola 
Wojtyły w Krakowie i sekretarzem Archidiecezjalnej Komisji ds. Konserwacji 
Zabytków Kościelnych, Architektury i Sztuki Sakralnej. Dziś dziękujemy ks. 
Jackowi za posługę duszpasterską i pracę katechetyczną w naszej parafii, 
życząc dalszych sukcesów w pracy dla dobra muzeum. Ks. dr Paweł 
Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej 
oraz asystent kościelny Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Archidiecezji 
Krakowskiej i diecezjalny duszpasterz kobiet, rezydujący w naszej parafii           
w lipcu br. zmieni miejsce zamieszkania przenosząc się do parafii św. Floriana 
w Krakowie. Podziękujemy mu za posługę w parafii w niedzielę, 29 lipca 
podczas Mszy św. o godzinie 12.00. Z dniem 25 sierpnia br. mamy nadzieję 
powitać w parafii ks. Wojciecha Matygę, dotychczasowego wikariusza parafii 
MB Nieustającej Pomocy w Krzeszowie, wyświęconego przed czterema laty, 
który będzie u nas wikariuszem w wymiarze 1/2 etatu i jednocześnie 
podejmie studia na UPJP2.                                                                                                                                                  
 4. W związku ze zmianami kapłańskimi jesteśmy zmuszeni odwołać 
odwiedziny chorych 7 lipca w rejonie ks. Jacka Kurzydło. Ks. Łukasz Wielocha 
odwiedzi chorych w sobotę, 7 lipca od godziny 9.00. Chorych z rejonu 
proboszcza według wcześniejszych ustaleń odwiedzi ks. Janusz Korepta              
i nadzwyczajni szafarze Eucharystii w piątek, 6 lipca od godziny 9.00                
i w niedzielę 8 lipca jak dotychczas.              
 5. Zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych wyjątkowo                
w przyszłą niedzielę po Mszy św. o 7.30. Wyjątkowy termin zmiany 
podyktowany jest pielgrzymką rodziny Radia Maryja na Jasną Górę,                  
w niedzielę 8 lipca. Wyjazd o 6.30 przyjazd ok. 18.30. Koszt 30 PLN. Zapisy 
możliwe w zakrystii.                  
 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Zofię Chabińską. Wieczny 
odpoczynek racz Jej dać Panie...


