
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od 31sierpnia do 6 września 2020 

Poniedziałek, 31.08.2020 
  7.00 1. + Genowefa Kowalczyk od rodziny Andrzeja Piechy z Lachowic 
              2. + Kazimierz Franczyk od Anny i Jana Przybyłów 
              3. + Aleksandra Hohol od 3. róży różańcowej  
  7.30 o Błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Marii 
18.30 + Mieczysław Susuł od Grzegorza Opioła 
Wtorek, 1.09.2020 
  7.00 ++ Stefania, Stefan, Jan Konieczni 
  7.30 + Bronisław, Kazimierz Bieda i jego rodzice 
10.00 O Błogosławieństwo Boże, światło Ducha Świętego i zdrowie dla społeczności 
ZSO im. św. Jana Kantego w dniu rozpoczęcia roku szkolnego 
18.30 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie - Msza św. gregoriańska - 1 
Środa, 2.09.2020  

  7.00 ++ Jadwiga i Józef Kozik 
  7.30 1. ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie - Msza św. gregoriańska - 2 
              2. dziękczynna z prośbą o Błog. Boże i zdrowie dla Sylwii w 50. r. urodzin 
18.30 w intencji Radia Maryja 
Czwartek, 3.09.2020 
  7.00 1. o Bł. Boże i opiekę MB dla ks. Grzegorza Kotali w dniu imienin - rezerwacja 
              2. + Aleksandra Hohol od Anny i Jarosława Schabowskich z rodziną 
  7.30 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie - Msza św. gregoriańska - 3 
18.30 dziękcz. w 26. r. śl. Agnieszki i Jana z prośbą o Błog. Boże i zdrowie rodziny 
Piątek, 4.09.2020 

  7.00 1. ++ zmarli wypominani w parafii 
 2.  Aleksandra Hohol od Bożeny i Stanisława Baran 
  9.00 + Roman w 14. rocznicę śmierci 
17.00 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie - Msza św. gregoriańska - 4 
18.30 Wynagradzająca NSPJ od Straży Honorowej NSPJ 
Sobota, 5.09.2020 
  7.00 1. ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie - Msza św. gregoriańska - 5 
 2. + Aleksandra Hohol od Danuty i Andrzeja Schabowskich  
  7.30 1. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa 
 2. + Maria Laskowska od Teresy Łabno 
18.30 ++ rodzice rodzeństwo, szwagrowie, dziadkowie, Wojciech 
23. Niedziela Zwykła, 6.09.2020  
  7.30 ++ Maria, Franciszek, Józef, Władysław, Antoni, Wiktoria i Marian 
  9.00 + Stefan 
10.30 ++ Stefania i Ludwik, zmarli z rodziny 
12.00 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie - Msza św. gregoriańska - 6 
13.15 Za Parafian - Chrzty 
17.00 + Stanisław Malota w 2. rocznicę śmierci 
18.30 + Aleksandra Hohol od koleżanek z centrum  
20.00 ++ Alicja,  Józef i Bogusław 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 EWANGELIA  NA  22. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mt 16, 21-27/ 

 Odtąd zaczął Jezus wskazywać swoim uczniom na to, że musi iść do 
Jerozolimy i wiele cierpieć od starszych i arcykapłanów, i uczonych w Piśmie; 
że będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie. A Piotr wziął Go na bok i 
począł robić Mu wyrzuty: «Panie, niech Cię Bóg broni! Nie przyjdzie to nigdy 
na Ciebie». Lecz On odwrócił się i rzekł do Piotra: «Zejdź Mi z oczu, szatanie! 
Jesteś Mi zawadą, bo myślisz nie na sposób Boży, lecz na ludzki».  
 Wtedy Jezus rzekł do swoich uczniów: «Jeśli kto chce pójść za Mną, 
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie 
naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je; a kto straci swe życie z 
mego powodu, znajdzie je. Cóż bowiem za korzyść odniesie człowiek, choćby 
cały świat zyskał, a na swej duszy szkodę poniósł? Albo co da człowiek w 
zamian za swoją duszę? Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca 
swego razem z aniołami swoimi, i wtedy odda każdemu według jego 
postępowania. 

 REFLEKSJA  

  Jak się ma Twój sposób  myślenia? Oceniasz go bardziej jako ludzki, 
czy jako boski? Pytałeś Mistrza jak On go widzi?  
 Czym go karmisz, co kupujesz dla niego? Sensacje z portali lub z gazet, 
wieść gminną "...bo wielu tak sądzi, to właśnie sugerowali". Treści 
podglądanae wścibskim okiem na fb? Wkładanie kija w szprychy 
rozpędzającej się słusznej inicjatywy? Bezustanne krytykanctwo? 
 Co sprzedajesz jako wytwór osobistego sposobu myślenia? Plotkę, 
niedopowiedzianą złośliwość zawoalowaną słodkomdlącym uśmieszkiem? 
Oskarżeniem bez prawa obrony, ba bez prawa jakiejkolwiek wypowiedzi 
skazanego przez ciebie? To nawet ludzkie nie jest, nie chcę kończyć czyje... 
 Weźże różaniec, Biblię albo rózgę i odpokutuj niegodne konszachty z... 
dokończenie powyżej, przed środkowym wcięciem perykopy.  

MAMY W BRONOWICACH NOWEGO KSIĘDZA DZIEKANA 



   Pamiętacie Stopniowanie ks. Jana Twardowskiego? To było jakoś tak:  
Pięć kropli, deszcz, ulewa 
Coś niecoś, kawałek, kawał.  
Kanonik, prałat, zawał. 
 Jan od Biedronki, sam raczej wolny od pragnienia zaszczytów, z wrodzoną 
poczciwością, dowcipnie, nie bez precyzyjnej dosadności przestrzegał kolegów 
kapłanów przed namiętnym oczekiwaniem kolejnego szczebla tej kariery. Nie ma w 
tym stopniowaniu nic o dziekanie. Nie może być, bo to zupełnie inny pion. Kanonik, 
prałat, infułat to zaszczyty, wyróżnienia honorowe. Urząd dziekana nie jest 
godnością, jest kadencyjną funkcją administracyjną w kościele. Dziekan ma być 
gwarantem sprawnej, skutecznej, stabilnej władzy biskupa w dekanacie, która chroni 
kapłanów i wiernych przed zdarzeniami, które mogłyby prowokować ów stan 
przedzawałowy.  
  Dziekan to inaczej wikariusz okręgowy albo rejonowy. Tak go nazywa 
Kodeks Prawa Kanonicznego, który poświęca jego osobie i zadaniom raptem trzy, ale 
rozbudowane punkty (553-555). Dziekan stoi na czele dekanatu (od greckiego deca i 
łacińskiego decem – dziesięć). Dekanat, któremu przewodzi dziekan, jest okręgiem 
terytorialnym w obrębie diecezji, utworzonym z kilku (około dziesięciu) sąsiadujących 
ze sobą parafii.  Dziekan stojący na czele dekanatu jest reprezentantem duchownych z 
dekanatu (stąd jego obecność podczas kongregacji dziekańskich zwoływanych przez 
biskupa). Dziekan jest też reprezentantem biskupa w diecezji i sam jest proboszczem 
jednej z parafii w dekanacie, któremu przewodzi (parafii kondekanalnych). Dlatego 
po udziale w kongregacji, sam organizuje spotkania dla duchownych w dekanacie 
animując modlitwę duchownych, przekazując postanowienia biskupa, określając ich 
realizację w warunkach dekanatu, zachęcając duchownych do braterstwa i 
współpracy.  
 Zadaniem dziekana jest inspirować, popierać i koordynować w dekanacie 
wspólną  działalność duszpasterską. Czuwa on osobiście nad kultem Bożym w 
dekanacie, sprawowaniem liturgii, udzielaniem sakramentów. Stąd jego obecność w 
uroczystych chwilach życia parafialnego i zaszczyt dla parafii, jeśli może w takich 
chwilach gościć dziekana. Dziekan czuwa też nad tym, aby duchowni jego dekanatu 
prowadzili życie odpowiadające ich stanowi i pilnie wypełniali swoje obowiązki. 
Dziekan może interweniować, reprezentując biskupa,  jeśli stwierdziłby w tym 
względzie jakieś odstępstwo. Jest pierwszą instancją ponadparafialną przy 
rozwiązywaniu spraw trudnych, spornych i wątpliwych dla duchownych i wiernych 
dekanatu. Warto o tym pamiętać, jeśli się takiej interwencji oczekuje, bo jeśli się tą 
instancję pominie, trudno nie być zinterpretowanym jako dyletant w elementarnej 
kwestii administracji kościelnej, poza tym sprawa najprawdopodobniej i tak wróci do 
dziekana w celu szczegółowego rozeznania sprawy w miejscu.  
 Ślad swej zwyczajnej posługi w dekanacie dziekan pozostawia pieczętując 
rokrocznie księgi metrykalne, rachunkowe i inne parafialne po dokonanej kontroli. To 
z kolei cenna informacja dla tych, u których budzi wątpliwość posługa duszpasterska 
w parafii i sami chcieliby jej kontrolę przeprowadzić. Nie ma obawy, jest kompetentna 
osoba która taką kontrolę przeprowadza regularnie.  

 W czerwcu br. mieliśmy okazję podziękować odchodzącemu na emeryturę 
dziekanowi dekanatu Kraków Bronowice, ks. prałatowi Józefowi Capucie. Ostatnie 
dni sierpnia przyniosły radosną wiadomość o nominacji biskupiej dla nowego 
dziekana naszego dekanatu, ks. kanonika Mariana Wanata, aktualnego proboszcza 
parafii św. Wojciecha. Gratulujemy i cieszymy się na owocną, da Bóg, współpracę.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 22. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. Zgodnie z dekretem Mertopolity Krakowskiego, Arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego witamy w naszej wspólnocie parafialnej ks. Tomasza Skotnicznego, 
który przybywa do nas z parafii św. Magdaleny w Krakowie-Witkowicach. Pochodzi 
z pobliskich Filipowic. Jest kapłanem od 11 lat. W parafii przejmie dotychczasowe 
obowiązki duszpasterskie ks. Jarosława Glonka. Złożyliśmy propozycję ks. 
Jarosławowi Glonkowi, by odprawił u nas Mszę św. dziękczynną za okres 
ośmiomiesięcznej posługi. Oczekujemy na jego decyzję w tej sprawie dostosowaną do 
obowiązków w nowej parafii. Dziękujemy wiernym za modlitwę i współpracę z 
kapłanami którzy posługują i posługiwali w naszej parafii.  
 2.  Gratulujemy ks. arcybiskupowi Markowi Jędraszewskiemu wyboru na 
współprzewodniczącego kościelnej komisji Wspólnej Rządu i Episkopatu. 
Gratulujemy również ks. kanonikowi Marianowi Wanatowi, proboszczowi parafii św. 
Wojciecha nominacji na dziekana dekanatu Kraków-Bronowice. O roli dziekana w 
dekanacie wzmiankujemy we Wspólnocie i na stronie internetowej parafii.  
 3. W najbliższy wtorek o godz. 10.00 odprawimy Mszę św. na rozpoczęcie 
nowego roku szkolnego dla społeczności ZSO im. św. Jana Kantego.  
 4. Od jutra przywracamy zwyczajny porządek odprawiania Mszy św. w 
naszym kościele: w dni powszednie o godz. 7.00, 7.30 i 18.30, w niedziele Msze św. o 
godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15, 17.00, 18.30 i 20.00. Okazja do spowiedzi św. 
podczas każdej Mszy św. w niedziele i dni powszednie za wtorkowego wieczoru. 
Wtedy spowiadamy jedynie od 18.00 do 18.30. Od jutra kancelaria urzęduje w pełnym 
zakresie, czyli w poniedziałki od 19.30 do 20.30, w czwartki od 17.00 do 18.00 i w 
soboty od 8.30 do 9.30.  
 5. W pierwszy piątek września Msze św. jak zwykle w ciągu roku, czyli o 7.00, 
9.00, 17.00 i 18.30. Okazja do spowiedzi św. w ten dzień od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 
9.30 i od 16.00 do 19.00. Adoracje w czwartek do 20.00 animowana przez Manus 
Domini z modlitwą wstawienniczą i w piątek do 20.00 animowana przez Honorową 
Straż NSPJ. Chorych zaopatrzymy w sobotę od 9.30. Zmiana tajemnic różańcowych w 
najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 w kościele dolnym.  
 6. We wtorek o 20.00 w bibliotece parafialnej Krąg Biblijny. Od wtorku 
również rozpoczynamy przygotowanie posiłków dla bezdomnych i potrzebujących w 
parafii w Bożym Młynie od 13.30 do 14.00. 
 7. W sierpniu obok bieżących opłat zakupiliśmy 50 krzeseł do 
wyremontowanej salki młodzieżowej oraz zainstalowaliśmy światłowodowe łącze 
internetowe dla kościoła (dla wysokiej jakości transmisji) i plebanii w łącznej  kwocie 
15 tys. PLN.  
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Edwarda Brandysa. Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie... 


