
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 21 października do 26 października 2019 

 

Poniedziałek, 21 października  
7.00 1) + Urszula; 2) + Zofia Kolasa – int. od Anny Wąsik z mężem 

7.30 + Aleksander Krukowski – int. od Mariana Cyper z rodziną 

18.30 + Urszula Kuś – int. od Syna z rodziną 

Wtorek, 22 października – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA 
7.00 + Aleksander Krukowski – int. od Justyny i Adama  

7.30 ++ Jerzy w 38. rocz. śm. i Janusz w 2. rocz. śm. Urbańscy   

18.30 ++ Hieronima (ona) i Zygmunt 

Środa, 23 października – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KAPISTRANA, PRE-

ZBITERA I ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO, BISKUPA 
7.00 + Anna Arciszewska w 2. rocz. śm.  

7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30  + Jan Lach w 19. rocz. śm.  

Czwartek, 24 października – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO MARII 

CLARETA, BISKUPA 
7.00 ++ Antoni Bajorek i Zofia Półtorak 

7.30 O zdrowie i opiekę MB dla Mirosława Kobylskiego 

18.30  Dziękczynna za dzieło Żywego Różańca, także w naszej Parafii, z prośbą o wyniesie-

nie do chwały ołtarzy Służebnicę Bożą Paulnię Jaricot – int. od Róż Różańcowych  

Piątek, 25 października  
7.00 1)  + Anna Bobrowska; 2) + Zofia Kolasa – int. od Ireny Czaja z Łososiny 

7.30 + Tadeusz Fenc 

18.30 + Andrzej Białko 

Sobota, 26 października – WSPOMNIENIE BŁ. CELINY BORZĘCKIEJ, ZA-

KONNICY 
7.00 1) + Zofia Dębska – int. od II. Róży różańcowej; 2) ++ Jacek, Tadeusz Batko, Ludwik 

Moksa, Barbara Baran i Janina Obuch-Woszczatyńska 

7.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Stanisława Gila z okazji imienin 

18.30 ++ Rodzice: Katarzyna i Bronisław 

XXX. NIEDZIELA ZWYKŁA, 27 października – UROCZYSTOŚĆ ROCZNICY 

POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO  
7.30 ++ Franciszek, Aniela, Józef i Jan oraz ich Rodzice 

9.00 ++ Tadeusz w 35. rocz. śm. i Wiktoria Michalscy  

10.30 + Marek Radosz – int. od Snopków  

12.00 + Maria Dukała w 5. rocz. śm. 

13.15 Za Parafian    

17.00 + Stefan Krawczyk 

18.30 + Maria Nowak 

20.00 + Henryk Doniec w 7. rocz. śm. 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA Z KĘT /Łk 6, 27-38/ 
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie 

waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie tym, 

którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy     

w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj każdemu, 

kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam 

czynili, podobnie i wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, 

jakaż za to dla was wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich mi-

łują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was 

wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spo-

dziewacie się zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożycza-

ją, żeby tyleż samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze 

i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będzie-

cie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie mi-

łosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiaj-

cie, a nie będziecie potępieni; odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie,          

a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza 

wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie». 

REFLEKSJA 

Z reguły bywa tak, że na okazaną nam wrogość reagujemy uczuciami dość dale-
kimi od miłości. Im bardziej ktoś nas dotknie i zrani, tym większą mamy chęć, by się zre-
wanżować. A czy zapytałem kiedykolwiek sam siebie: czy może to moja postawa spowo-

dowała takie zachowanie drugiego człowieka? Zanim oskarżę, warto próbować usprawie-
dliwić. Może to nieznajomość mojej osoby, zasłyszane opinie, urażona duma albo zwykła 
zazdrość powodują takie reakcje? Czy mam odpłacać złem za zło i pielęgnować w sobie 

poczucie krzywdy i zranienia? Miłość nieprzyjaciół to wyjście poza zamknięty i śmiercio-
nośny krąg, wyjście w stronę życia. To wyróżniało i charakteryzowało w życiu św. Jana     

z Kęt. Może warto także przy tej okazji zrewidować swój sposób myślenia i działania oraz 
zapytać samego siebie: co przez te trudne zdarzenia chcesz, mi Boże, powiedzieć? Może 
się bowiem okazać, że takie właśnie postawienie sprawy stanie się dla nas lekcją pokory     

i życiowej mądrości. 



 ŚWIĘTY JAN Z KĘT – DROGOWSKAZ  

NA DZIŚ  

 

 Patrzmy, jak wielcy ludzie nie umierają, jak przyświecają 

wiekom. Im postać jest bardziej autentyczna, pełna, wszechstronna i 
harmonijna w swej osobowości, im bardziej rozwija swoje właściwo-

ści osobowe umysłu, woli i serca, a zwłaszcza tęsknoty ku pełnej Bożej 
prawdzie – tym jest trwalsza (…), i nie pójdzie nigdy w zapomnienie.  

I dziś potrzeba nam takich wzorów. Potrzeba nam wzorów 

żywej wiary (…), aby obronić się przed niegodnym osobowości ludz-
kiej ateizmem, aby uratować się przed laicyzacją (…). O ten auten-

tyzm życiowy walczył Jan z Kęt nawet wtedy, gdy wpadł między zbój-

ców.  
Ten fragment kazania Prymasa Tysiąclecia, Sługi Bożego 

kard. Stefana Wyszyńskiego wygłoszonego w Uniwersyteckiej Kole-
giacie Świętej Anny w Krakowie w 1967 roku niechaj będzie mottem naszej krótkiej refleksji o 

życiu Świętego.  

Św. Jan z Kęt urodził się w Malcu pod Kętami 24 czerwca 1390 roku. Jako dwudziesto-
trzyletni młodzieniec zapisał się na Akademię Krakowską, gdzie ukończył studia z filozofii   i teo-

logii, osiągając wszystkie stopnie naukowe. Tu też był profesorem przez kolejnych pięćdziesiąt lat 
życia. Mistrz, Jan z Kęt, łączył pracę naukową z powołaniem kapłańskim i pracą duszpasterską. Z 

Bulli Kanonizacyjnej Ojca Świętego Klemensa XIII dowiadujemy się, że (…) przekazywał swoją 

wiedzę zaczerpniętą z najczystszego źródła (wg. Pisma Świętego).  
Był człowiekiem bardzo pracowitym, oprócz wykładów przepisywał księgi. Jego praca 

kopisty, w czasach kiedy jeszcze nie znano sztuki drukarskiej, była znakomitym przyczynkiem do 

szerzenia wiedzy naukowej i kultury religijnej. Przepisał 28 kodeksów liczących ok. 18 tysięcy 
stron. Część jego księgozbioru: 10 woluminów znajduje się w zbiorach Biblioteki Watykańskiej.   

Zmarł w Krakowie w wigilię Bożego Narodzenia 1473 roku. Do grobu Profesora zaczęli 
przybywać pielgrzymi z całej I Rzeczypospolitej. Modlił się przy nim m. in. Król Jan III Sobieski 

(wychowanek Akademii Krakowskiej) przed wyprawą na Wiedeń w 1683 roku,         a następnie – 

dziękując za zwycięstwo – złożył tam buńczuki tureckie (do dziś znajdują się przy grobie Świętego). 
Dziś niewielu pamięta, czym zajmował się jako uczony. Wiemy, że jest patronem nie tylko 

uczonych, ale i uczących się. Pamiętamy, być może, parę legend opisujących jego życie, sławiących 

zwłaszcza jego dobroć i miłosierdzie. Najpopularniejsze są te opowiadające o Profesorze scalający 
rozbity dzban przez dziewczynę, lub wyzbywającym się własnego odzienia, by zaradzić ludzkiej 

nędzy, albo o Pielgrzymie napadniętym przez zbójców, który nie wiadomo dlaczego przyznaje się 
im, że ma zaszyte w kaftanie złoto. Nie jesteśmy przyzwyczajeni do takiego autentyzmu, do takiej  

prawdy! Dlatego zaskakuje nas ta postawa i posługa Świętego, który nauczał nie tylko z katedry. 

Mądrość otwierała mu oczy na wielkie i na te z pozoru nieważne sprawy ludzkie. Szanował je i 
pochylał się nad nimi ze szczerą troską. Św. Jan z Kęt miał szczególny dar, umiał pochylać się nad 

czyimś rozbitym szczęściem, aby ocalić jego resztki, na powrót je poskładać, oraz wlać w serce 

człowieka nadzieję szczęścia. Czyż nie powinniśmy uczynić go patronem naszych zranionych i 
często rozbitych serc, naszych przeżywających kryzysy rodzin, naszego społeczeństwa, które ma 

trudności z rozumieniem prawdy         i wolności i z odnalezieniem się w niej jako ludzie i chrześci-
janie. Św. Jan z Kęt umiał być wolnym nawet w najtrudniejszej sytuacji – zagrożenia własnego 

życia.  

Święci są w dziejach właśnie po to, by stanowić trwałe punkty odniesienia dla wszystkich 
chrześcijan, którzy niezależnie od stanu i zawodu, są powołani do pełni życia chrześcijańskiego i do 

doskonałości w miłości.  

Kanonizacja św. Jana z Kęt odbyła się w Rzymie 16 lipca 1767 roku. Kanonizacja Jana z 

Kęt była jedną z najwspanialszych uroczystości, jakie przeżył Uniwersytet Jagielloński    w XVIII 
wieku. Architekt Franciszek Placidi udekorował Rynek i ulice drewnianymi ołtarzami, kolumnami, 

bramami triumfalnymi, figurami. Ulicę św. Anny zamykała tzw. struktura, przedstawiająca triumf 
niebieski, a fasady kamienic zasłonięte zostały płótnem. Przez miasto przeszedł wielki pochód. 

Wzięły w nim udział bractwa, duchowieństwo, uczniowie i studenci. Na końcu szli przedstawiciele 

wszystkich wydziałów uniwersyteckich oraz rektor.    

Święty Janie Kanty Patronie nasz, naszych rodzin, naszej Parafii i naszego Narodu, 

módl się za nami! 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ 

ŚW. JANA Z KĘT 

 

 1. Dziś w kościele w świecie rozpoczęcie Niedzielą Misyjną kolejnego Tygodnia Misyjne-

go. W parafii Uroczystość odpustowa ku czci naszego Patrona św. Jana Kantego. W naszym koście-
le pod zwykłymi warunkami, czyli przy nawiedziwszy świątynię przyjąwszy w stanie łaski uświęca-

jącej komunię św., wzbudziwszy pragnienie oderwania od grzechu, odmówiwszy Ojcze nasz i Wie-

rzę w Boga oraz wybraną modlitwę w intencjach drogich Ojcu św. Franciszkowi uzyskujemy odpust 
zupełny, który możemy ofiarować za siebie lub za bliskich zmarłych. Po każdej Mszy św. możemy 

oddać cześć relikwiom naszego Patrona.   
 We wtorek wspomnienie św. Jana Pawła I, papieża. W najbliższą niedzielę ojcowie Oblaci 

rozprowadzą w naszym kościele kalendarze misyjne.  

 2. Różaniec w naszej parafii w niedziele o 18.00, w dni powszednie o 17.45. W czwartek, 
czyli w Ogólnopolski Dzień Modlitwy Żywego Różańca róże różańcowe pomodlą się w intencji 

beatyfikacji Sługi Bożej Pauliny Jaricot i o rozwój dzieła misyjnego w świecie.  

 3. W najbliższą sobotę o godzinie 10.00 w kościele MB z Lourdes rozpocznie się spotkanie 
dekanalne Żywego Różańca. Program spotkania publikujemy w gablocie parafialnej. W naszym 

kościele w najbliższą sobotę od 10.00 do 15.00 Rejonowy Dzień Wspólnoty Ruchu Światło Życie i 
Domowego Kościoła. Zapraszamy do udziału wszystkich zainteresowanych. Program dostępny u 

odpowiedzialnych poszczególnych grup parafialnych.  

 4. W bieżącym tygodniu spotkania kandydatów do bierzmowania z klas VIII wedle wcze-
śniej zaplanowanego harmonogramu, czyli we wtorek i w piątek o 19.00. Harmonogram kolejnych 

spotkań publikujemy na stronie internetowej.  

 5. Protokół ze spotkania Rady Parafialnej za trzeci kwartał br., które odbyło się 11 paź-
dziernika publikujemy na stronie internetowej parafii.   

 6. Młodzież oazowa w bieżącym tygodniu po wieczornej Mszy św. w dni powszednie i w 
najbliższą niedzielę po każdej Mszy św. będzie sprzedawać znicze.  

 7. Parafia we współpracy z Bożym Młynem zaprasza w najbliższą niedzielę na Korowód 

Wszystkich Świętych. Dzieci niech przebiorą się w znanego i lubianego Świętego. Starsi niech 
przyniosą  atrybut wskazujący na jego świętość. O 10.00 gromadzimy się pod Bożym Młynem, 

wchodzimy radośnie do świątyni, by przy ołtarzu stać się uczestnikami inscenizacji i wziąć udział 

we Mszy św. Po niej rozwiązanie korowodu w Bożym Młynie.  Zapraszamy.  
 8. Boży Młyn zaprasza w poniedziałek o godz. 19.00 na wykład dr Jerzego Kołodzieja: jak 

nie bać się porażek i w piątek o godz. 19.15 na spotkanie wprowadzające w cykl: Sześć zmysłów - 
rozpoznawanie Boga w codzienności - prowadzenie Joanna Całko. 

 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Stefana Dulębę. Wieczny odpoczynek racz Mu 

dać Panie... 

 


