
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 6 maja do 12 maja 2019 

Poniedziałek, 6 maja – ŚWIĘTO ŚŚ. APOSTOŁÓW FILIPA I JAKUBA 
7.00 1) + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska); 2) + Stanisława Miziura 

7.30 + Franciszek Siwek – int. od sąsiadów z klatki VIII 

18.30     O Boże błogosławieństwo dla Gabrieli z okazji urodzin 

Wtorek, 7 maja  
7.00 ++ Anna i Ludwik Szostak i zmarli z rodziny 

7.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 + Stanisław Tomczyk 

Środa, 08 maja – UROCZYSTOŚĆ ŚW. STANISŁAWA, BM, GŁÓWNEGO 

PATRONA POLSKI 
7.00 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska)  

7.30 ++ Zofia i Stanisław 

18.30 O potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Stanisława Makowskie-

go – int. od Parafian 

Czwartek, 09 maja  
7.00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski i 91 lat życia Genowefy Kowalczyk z prośbą o 

zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę MB na dalsze lata życia; 2) ++ Stanisława i Włady-

sław Zielińscy  

7.30 + Jerzy Chmielek w 3. rocz. śm. 

18.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

Piątek, 10 maja  
7.00 1) + Benjamin Miziura; 2) ++ Anna i Franciszek Bukowscy, zmarli z rodzin Dzieżów 

i Bukowskich; 3) + Maciej Jakubek 

7.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

18.30 1) O Boże błogosławieństwo dla Michałka w 4. rocz. ur. oraz dla jego Rodziców; 2) O 

Boże błogosławieństwo i szczęśliwy przebieg operacji dla Beaty 

Sobota, 11 maja  
7.00 1) + Jan w 6 rocz. śm.; 2) O światło Ducha Świętego dla Magdaleny i jej rodziny 

7.30 1) + Maria Kędzierska i zmarli rodzice; 2) O powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla 

Heleny 

18.30 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

4. NIEDZIELA WIELKANOCNA, NIEDZIELA DOBREGO PASTERZA, 12 

maja 
7.30 ++ Irena, Ewa, Stanisław 

9.00 + Janusz Ziarkowski (Msza Św. gregoriańska) 

10.30 Rocznica I. Komunii Świętej 

12.00 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Zofii i Anny Turoń oraz o Boże błogo-

sławieństwo dla rodziny 

13.15 + Stanisław Malota 

17.00 ++ Alina i Zenon Zagórscy 

18.30 + Magdalena Sosin w 3. rocz. śm. 

20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA III. NIEDZ. WIELKANOCNĄ / J 21, 1-14/ 
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli 

razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Ze-

bedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić 
ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej 

nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie 
wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie co na posiłek?». Od-

powiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znaj-

dziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc 
do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!». Szymon Piotr usłyszawszy, że 

to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się 
w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem 

nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na 

ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze 
ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wiel-

kich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie roze-

rwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!». Żaden z uczniów nie odważył się 
zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął 

chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwi-
li, gdy zmartwychwstał. 

REFLEKSJA 

Pan Jezus zmartwychwstały objawia się swoim uczniom już po raz trzeci. Ten 

trzeci raz jest decydujący. Znów, tak jak przy powołaniu, spotkanie odbywa się nad jezio-

rem przy połowie ryb. Po nieudanej nocnej rybackiej wyprawie Pan Jezus przybywa 

uczniom z pomocą. Równocześnie wyjaśnia, że tylko dzięki Niemu ich działanie może 

przynieść owoc, i to owoc bardzo obfity. 

SFORMOWALIŚMY Z BOŻĄ POMOCĄ PARAFIALNĄ  

RADĘ DUSZPASTERSKĄ 

Dokonaliśmy wyboru Rady Parafialnej w trzech etapach wskazanych przez Statut Parafialnej 

Rady Duszpasterskiej Archidiecezji Krakowskiej, mianowicie: włączyliśmy w skład rady siedmiu człon-

ków z urzędu, udzieliliśmy prawa wyboru członków rady ogółowi wiernych w parafii, wreszcie pro-

boszcz nominował kolejnych członków Rady. Rada Parafialna parafii św. Jana w Krakowie pierwszej 

kadencji, czyli w latach 2019-2022 liczy 28 osób, 11 kobiet i 17 mężczyzn. Jeśliby przyjąć granicę mło-

http://jan-kanty.pl/sklad-duszpasterskiej-rady-parafialnej


dości do 35 roku życia (kryterium stosowane w odniesieniu do pielgrzymów na Światowe Dni młodzieży) 

w Radzie mamy ośmiu młodych i dwudziestu starszych. Pomimo tego, że niektóre rejony nie wykazały 

zainteresowania wyborem swego reprezentanta do składu rady, postaraliśmy się o to, żeby każdy rejon 

miał swego jednego przedstawiciela. Stąd w rubryce tryb powołania pojawiają się dwie kategorie: wybór 

parafian - jeśli wierni zechcieli wskazać swego kandydata i  wskazanie proboszcza, jeśli wybór wiernych 

w określonym rejonie nie nastąpił. Wśród członków rady figurują trzy osoby, które faktycznie nie za-

mieszkują na terytorium parafii. Wszystkie one wykonują jednak znaczące prace dla dobra parafii, a ich 

obecność w radzie jest nieodzowna. Rada skupia również przedstawicieli większości grup parafialnych: 

Róż Różańcowych, Zespołu Charytatywnego, dotychczasowych łączników, Odnowy w Duchu św. Manus 

Domini, Kręgów Domowego Kościoła, Bożego Młyna, Liturgicznej Służby Ołtarza i Oazy. Zadbaliśmy o 

zachowanie reguł wyznaczonych przez Statut Parafialnej Rady Duszpasterskiej, mianowicie o to, by dać 

szansę wyboru połowy składu rady ogółowi wiernych i by nominacje proboszczowskie dla członków rady 

nie przekroczyły 1/3 jej składu. W składzie rady znajdziemy też pełen zakres przedstawicieli ze względu 

na stan cywilny: 5 duchownych, 16 zamężnych lub żonatych, 5 niezwiązanych, 1 wdowę, 1 wdowca. 

Pierwsze spotkanie Rady zaplanowaliśmy na piątek, 10 maja o godzinie 19.30 na plebanii w jadalni. 

Rozpocznie się ono od wspólnego odmówienia modlitwy do św. Jana Kantego, który to uroczysty akt 

rozpocznie funkcjonowanie Parafialnej Rady Duszpasterskiej pierwszej kadencji w naszej parafii. 

        Dziękujemy za modlitwy wspierające formowanie rady i dalej o nie prosimy na czas funkcjonowania 

Rady. 

SKŁAD DUSZPASTERSKIEJ RADY PARAFIALNEJ 

      W pierwszej kadencji Duszpasterskiej Rady Parafialnej na lata od 2019 do 2022 r.  skład rady przed-

stawia się następująco: 

A. Członkowie z urzędu: 

A. 1.  ks. Zbigniew ZIĘBA, proboszcz parafii, członek z urzędu; A. 2.  ks. Łukasz WIELO-

CHA, wikariusz parafii, członek z urzędu ; A. 3.  ks. Wojciech MATYGA, wikariusz parafii, członek z 

urzędu; A. 4.  ks. Grzegorz BABIARZ, wikariusz parafii, członek z urzędu; A. 5.  s. Aleksandra STA-

NISŁAWSKA, Misjonarka Szkoły reprezentująca wspólnotę sióstr z domu zakonnego przy ul. Machaya, 

członek z urzędu; A. 6.  p. Karolina TABOR, katechetka w SP nr 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera, 

członek z urzędu; A. 7.  p. Agnieszka ŁYSIŃSKA katechetka w ZSO nr 8 im. prof. Akademii Krakow-

skiej św. Jana Kantego i w Przedszkolach nr 38 i 137, członek z urzędu 

B. Członkowie wskazani przez ogół wiernych lub przez proboszcza wobec braku zaintere-

sowania ze strony wiernych procedurą wskazania kandydata:   

B. 8.  p. Paweł TUREK,  l. 42, żonaty, wybór parafian z rejonu I: ulica Armii Krajowej 77, 79, 85, 87; 

B. 9.  p. Szymon NIKIEL, l. 38, kawaler, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z 

rejonu II: ulica Armii Krajowej 81, 83; B. 10.  p. Wioletta KUŚ, l. 45, mężatka, wskazanie proboszcza 

wobec braku zgłoszenia przez parafian z rejonu III: ulica Armii Krajowej 89, 93, 97; B. 11.  p. Marta 

RÓG, l. 24, mężatka, wybór parafian z rejonu IV: ulica Balicka 12a, 12b, 12c i 14b; B. 12.  p. Violetta 

SZOPA-TOMCZYK, l. 46, mężatka, reprezentująca Kręgi Domowego Kościoła i Boży Młyn, wybór 

parafian z rejonu V: ulica Jabłonkowska 17, 19; B. 13 i 14.  pp. Ewa i Tomasz STACHUROWIE, l. 35 

i l. 36, para w Kręgu Domowego Kościoła u oo. Kapucynów, związani współpracą z Bożym Młynem, 

wybór parafian z rejonu VI: ulica Na Błonie 3, 3a, 3b; B. 15.  p. Renata KUBICZEK, l. 67, mężat-

ka, była łączniczka, wybór parafian z rejonu VII: ulica Na Błonie 3c, 9, 11; B. 16.  p. Piotr KOPROW-

SKI, l. 26, kawaler, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z rejonu VIII: ulica 

Na Błonie 9a, mieszkania od 1 do 195; B. 17.  p. prof. Kazimierz KORUS, l. 74, żonaty, wskazanie 

proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z rejonu IX: ulica Na Błonie 9a, mieszkania od 196 

do 421; B. 18.  p. Anna GLAJCAR, l. 76, wdowa, reprezentująca Zespół Charytatywny, wybór parafian 

z rejonu X:ulica Na Błonie 11a, 13, 13a; B. 19.  p. Barbara PŁAZIŃSKA-KARBOWIAK, l. 50, mę-

żatka, pracownica kancelarii parafialnej, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez parafian z 

rejonu XI: ulica Na Błonie 13b, 15 i 15 a; B. 20.  p. Łukasz PIEKLIK, l. 22, kawaler, reprezentujący 

Liturgiczną Służbę Ołtarza i Oazę Młodzieżową, wskazanie proboszcza wobec braku zgłoszenia przez 

parafian z rejonu XII: ulica Wiedeńska; B. 21.  p. Tomasz KRALKA,  l. 53, żonaty, reprezentujący 

Kręgi Domowego Kościoła, wybór parafian z rejonu XIII: domy jednorodzinne przy pozostałych uli-

cach, mianowicie: Arciszewskiego, Bzymka-Strzałkowskiego, Justowska, Kowalskiego, Kwiatkowskie-

go, Machaya, Nawary, Ochlewskiego, Olkuska, Pileckiego, Piwnika, Popiela, Prystora i Stróżeckiego. 

C. Członkowie nominowani przez proboszcza:  
C. 22.  p. Andrzej GARBIEŃ, l. 35, kawaler, organista, nominacja proboszcza; C. 23.  p. Edward 

ŚLIWIŃSKI,  l. 81, wdowiec, kościelny, nominacja proboszcza; C. 24.  p. Edward KOŚMIDER,  l.82, 

żonaty, kościelny, nominacja proboszcza; C. 25.  p. Barbara KOWALCZYK, l. 63, samotna, koordyna-

torka róż różańcowych i grupy pielgrzymkowej w parafii, była łaczniczka, nominacja proboszcza; C. 

26.  p. Wojciech KURZYŃSKI, l. 53, żonaty, lider Odnowy w Duchu św., nadzwyczajny szafarz Eucha-

rystii, nominacja proboszcza; C. 27.  p. Stanisław GIL,  l. 74, żonaty, zelator męskiej róży różańcowej, 

nominacja proboszcza; C. 28.  p. Piotr Uchański, l. 33, żonaty, nominacja proboszcza 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 

1. Zaproszenie Metropolity do udziału w procesji św. Stanisława BM z Wawelu 

na Skałkę. (do odczytania in extenso)  

 2. Trwa Niedziela Biblijna poświęcona na narodowe czytanie Ewangelii wg św. 

Jana. Otwiera ona obchody 11. Tygodnia Bliblijnego przeżywanego pod hasłem: Głosili 

Ewangelię mocą Ducha Świętego (1 P 1,12).  

 Staraniem rodziców dzieci pierwszokomunijnych nabędziemy komplet lekcjona-

rzy do Kaplicy MBM by i w niej korzystać na co dzień z najnowszego, II wydania Lek-

cjonarza Mszalnego.  

 3. Dziś wspominamy św. Stanisława Kazimierczyka, patrona nadzwyczajnych 

szafarzy Eucharystii, w naszej parafii Pawła i Wojciecha, których polecamy modlitwie 

wiernych. Jutro święto śś. Apostołów Filipa i Jakuba, w środę Uroczystość św. Stanisława, 

Biskupa i Męczennika, głównego Patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. Najbliższa 

Niedziela Dobrego Pasterza to Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Prosimy o modli-

twę w intencji kleryka Maćka, brata Konrada i diakona Arka z naszej parafii. Warto też, 

żeby młodzi przeglądnęli warunki przyjęcia do seminarium. Odeślemy do nich ze strony 

internetowej parafii.   

4.  W najbliższą niedzielę w czasie Mszy św. o godzinie 10.30 uczniowie klas IV 

SP przeżyją rocznicę przyjęcia pierwszej Komunii św. Spowiedź przed tą uroczystością 

dla nich i ich rodzin w najbliższy piątek od godziny 17.30.  

 5. W maju nabożeństwa majowe w kościele codziennie o 18.00. Przy kapliczce na 

ulicy Filtrowej modlitwa maryjna w każdy dzień powszedni o 20.00. 

 6.  Sformowaliśmy Duszpasterską Radę Parafialną. Szczegóły publikujemy w 

aktualnym numerze Wspólnoty i na stronie internetowej parafii. Pierwsze spotkanie Rady 

w najbliższy piątek o 19.30 w jadalni na plebanii.  

 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Teresę Kwiecińską i na cmentarzu 

parafii Macierzyństwa NMP w Dziekanowicach śp. Władysława Jędrzejczyka. Wieczny 

odpoczynek racz Im dać Panie... 

 


