
WSPÓLNOTA 

 

INTENCJE  MSZALNE  od 17 do 23 września 2020 

PONIEDZIAŁEK, 17 sierpnia 2020, Święto św. Jacka, prezbitera, 

Patrona Archidiecezji Krakowskiej 

  7.00 1. w intencji ks. Jacka Kurzydło, o potrzebne łaski i opiekę M.B. w dniu imienin 
             2. + Franciszek Bukowski 
18.30 ++ Leszek Zabdyr w 1. r. śmierci, zmarli rodzice i siostra 
 

Wtorek, 18 sierpnia 2020 

  7.00 + Jerzy Zintel w 15 rocznicę śmierci  

18.30 ++ Cecylia Kozera w 10 rocznicę śmierci 

 

Środa, 19 sierpnia 2020 

  7.00 + Józefa (ona) Gurgul 

18.30 + Julia Maroń w 37 rocznicę śmierci 

 

Czwartek, 20 sierpnia 2020 

  7.00 1. + Marian 

             2. + Zofia Dubiel 
18.30 + Genowefa Kowalczyk od rodziny Rogów 
 

Piątek, 21 sierpnia 2020 

  7.00 1. + Genowefa Kowalczyk od Anny i Edwarda Miejskich z dziećmi 

             2. o błogosławieństwo Boże, zdrowie i potrzebne łaski dla księży pracujących 
w naszej parafii 
18.30 + Marian Hodana w 7 rocznicę śmierci 

 

Sobota, 22 sierpnia 2020 

   7.00 + Genowefa Kowalczyk od Anny i Edwarda Miejskich z dziećmi 

18.30 + Tadeusz Siemieniec 
 

21. Niedziela Zwykła, 23 sierpnia 2020  

  7.30 O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego w 1-szą 
rocznicę urodzin Anieli 
  9.00 + Wiesław Stefańczyk w 19. rocznicę śmierci  
10.30 + Czesław 
12.00 + Krystyna Kolanowska 
18.30 + Maria Groblicka w 10 rocznicę śmierci            
20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 EWANGELIA  NA  20. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mt 15, 21-28/ 

 

 Potem Jezus odszedł stamtąd i podążył w stronę Tyru i Sydonu. A oto 
kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych okolic, wołała: «Ulituj się nade 
mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko dręczona przez złego 
ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego 
uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami!»  
 Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły 
z domu Izraela» A ona przyszła, upadła przed Nim i prosiła: «Panie, dopomóż 
mi!» On jednak odparł: «Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom a rzucić psom». 
A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą z okruszyn, które spadają 
ze stołów ich panów».  Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto wielka jest 
twoja wiara; niech ci się stanie, jak chcesz!»  
 Od tej chwili jej córka była zdrowa. 
 

 REFLEKSJA   

 Oschłość apostołów wydaje się zrozumiała. To Żydzi znajdujący się na 
terytorium  pogan. Nie widzą potrzeby wstawiania się za kobietą nie należącą do 
narodu wybranego. Uchylają się nawet od odprawienia tej kobiety. Pozostawiają to 
zadanie Mistrzowi. On niech wskaże co znaczy odprawić w tym wypadku. Może 
znaczy to dyskretnie udzielić pomocy...Przecież chyba nie zignorować...  
 Tymczasem nawet Mistrz nie konwersuje z kobietą w swoim stylu. Też na 
pozór jest w tym dialogu bardziej Żydem, niż Synem Bożym. Bój się Boga, Chryste, że 
też Ci przyszło do głowy, żeby dzielić ludzi na dzieci i psy... 
 A jednak surowość Mistrza jest celowa. Mistrz w taki sposób też celnie 
argumentuje. Skrystalizował wiarę Kananejki...przygotował przedpole uwolnienia jej 
córki od złego ducha. My stajemy się mądrzejsi po rozważeniu tej sceny. Uczymy się 
kochać ludzi i nie krzywdzić psów, czyli wszystkich, których może oznaczać to słowo. 
 



Nie gorsze, po prostu inne pielgrzymowanie... 

 
 - Niełatwo się z Wami połączyć ale skoro się udało, opowiadaj proszę Asiu 
jak pielgrzymujecie.  
 - Cały czas ze świadomością, że Pan nas prowadzi. Na przykład na promie 
rzecznym nuciłyśmy dziś z koleżanką Arkę Noego: ...zabierzesz mnie na drugi brzeg, za 
Tobą będę do nieba szedł...  
 - Słusznie, nie tracimy z oczu celu i przewodnika pielgrzymowania. Choć 
rozumiem, że porządkowi w tym roku również Wam towarzyszą... 
 - Jasne. Reżim sanitarny i dystans społeczny. Takie hasła można usłyszeć zamiast 
zwykłych pielgrzymkowych pokrzykiwań: lewa wolna i dołączamyyy!. Tym razem lewa 
wciąż pozostaje wolna, dołączać i gonić reszty grupy nikt nie musi z wiadomych 
względów. Idziemy w miarę sprawnie, a mimo to nikt się nie śpieszy. Fizyczna p r z e 
s t r z e ń   w o k ó ł   pozwala odnajdywać w sobie więcej   p r z e s t r z e n i   dla   B o 
g a   i motywuje do autorefleksji. 
 - Rozumiem, że w czasie tej 40-stej, nietypowej pielgrzymki w roku pandemii 
porównania do poprzednich nasuwają się same... 
 - Tak, wspominamy momenty z poprzednich pielgrzymek, gdy na postojach 
szukaliśmy miejsca w cieniu, bo wszystko było oblegane przez pozostałych 
pielgrzymów. Tym razem nie trzeba daleko odchodzić, żeby doświadczyć ciszy i 
spokoju, posłuchać śpiewu świerszczy, szumu drzew czy dźwięku koszonej trawy w 
oddali. Z rana pomiar temperatury ciała, zaś wieczorami rozkładanie namiotów lub 
(rzadziej) korzystanie ze zdezynfekowanych przez strażaków miejsc w szkołach i 
remizach, gotowanie na przenośnej kuchence gazowej i tym podobne. Na przykład 
dziś z Zuzą przygotowałyśmy gorącą kolację, czyli carbonarę. Boczek, cebulka, czosnek 
miejscowe, penne ze sklepu. Już pachnie w menażce. Może Ksiądz wskoczy na 
pielgrzymkowy posiłek tent made? Potem poucztujemy duchowo, w czasie adoracji 
IHS? ; ) 
 Jest inaczej niż zwykle, choć zdecydowanie nie gorzej! Kameralny człon i 
grupa w jednym, liczący około 80. osób (a nie jak w poprzednich latach ponad 550 w 
członie skawińsko-czernichowskim) pozwoliła stworzyć rodzinną atmosferę we 
Wspólnocie. Wyjątkowy czas w roku, w którym do innych pielgrzymów zwraca się 
bracie i siostro niezależnie od wieku, tym razem był jeszcze bardziej wymowny, gdyż 
przez ten niecały tydzień prawie nikt nie był dla siebie anonimowy ze względu na 
małą liczbę osób. 
 - Kolacje biwakowe nie są mi obce, natomiast Wasza nawet tutaj, w 
Krakowie roznosi swój środziemnomorski aromat. A wy zdajecie się promieniować 
radością , nie tylko przed Najświętszym Sakramentem...  
 - Tak nas Ksiądz czyta? Super. Wszystkie zauważone przez nas różnice (w 
porównaniu ze zwykłą pielgrzymką) wbrew pozorom nie przeszkadzają  
w przeżywaniu pięknego, choć wymagającego fizycznie i duchowo czasu. Wręcz 
przeciwnie, pomagają w skupieniu na tym, co najważniejsze. Duchowa treść i cel 
drogi pozostają takie same.  
 - Dziękujemy Wam za świadectwo odwagi pielgrzymowania mimo 
wszystko. Uważajcie, bo na jutro zapowiadają temperaturę powietrza zamieniającą 

samoistnie kanapki w tosty ; ) 
 - Bez obaw. My też za wszystko Bogu i Wam dziękujemy. Gdybyście mieli 
jakieś intencje modlitwy - podsyłajcie proszę, je również omodlimy. Do zobaczenia!  
_____________________ 
 Z wdzięczną Bogu za czas 40. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę 
Joanną, w jeden z pielgrzymich dni (pomiędzy 6 a 11 sierpnia br. ) rozmawiał ks. 
Zbigniew  
    

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 20. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. Dziś w Kościele w Polsce dzień solidarności modlitewnej i materialnej z 
mieszkańcami Bejrutu po eksplozji, która zniszczyła połowę ich miasta. Do 
skarbony przy biuletynie Wspólnota można złożyć ofiarę na ten cel.  
 W parafii św. Jacka uroczystość odpustowa z sumą o godzinie 12.00. 
 2. Jutro liturgiczne święto św. Jacka, prezbitera, patrona archdiecezji 
krakowskiej. W czwartek wspomnienie św. Bernarda, opata i doktora Kościoła, w 
piątek wspomnimy św. Piusa X, papieża, a w sobotę Najświętszą Maryję Pannę 
Królową.  
 3. W wakacje spowiadamy w niedziele i uroczystości podczas każdej Mszy 
św. W dni powszednie pół godziny przed Mszą św., czyli od 6.30 i od 18.00. 
Okazja do adoracji IHS w każdy czwartek od 7.30 do 18.30 i w każdy dzień od 
18.00 do 18.30. W niedziele i uroczystości podczas wakacji nie odprawiamy Mszy 
św. o 13.15 i o 17.00, w tygodniu o godzinie 7.30. Pozostałe Msze św. bez zmian. 
Więcej wakacyjnych informacji duszpasterskich na stronie internetowej parafii. 
 Dziękujemy uczestniczącym w liturgii za zachowanie rygorów 
sanitarnych w czasie pandemii podczas udziału w liturgii.  
 4. Moderator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. Ryszard Gacek, 
moderator turnusu wakacyjnego który odbył się w naszej parafii w dniach od 3 do 
10 sierpnia, ks. Wojciech Wylegała jak również 30-osobowa grupa młodzieży 
uczestniczącej w rekolekcjach dziękują za życzliwe przyjęcie, pomoc w przeżyciu 
rekolekcji i serdeczną atmosferę skupienia i wspólnej modlitwy, którą zastali w 
parafii. My dziękujemy młodym za świadectwo odwagi wiary w Boga złożone w 
wakacje w niełatwym czasie pandemii. Dziękujemy Ruchowi Światło-Życie za 
pokrycie kosztów używanych mediów podczas rekolekcji.  
 5. W sobotę przed tygodniem w naszym kościele zawarli sakramentalny 
związek małżeński Barbara i Michał Kurzyńscy. Dziękujemy Nowożeńcom za 
dziesięcinę z ofiar otrzymanych od gości weselnych, przeznaczoną przez nich na 
pokrycie kosztów wykonania konfesjonału dźwiękoszczelnego. Niech Bóg 
błogosławi Młodej Parze. 
    W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Urszulę Mamro i śp. Teresę 
Czerniejewską Herzig. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 
    


