
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 21 września do 27 września 2020 

Poniedziałek, 21 września – ŚWIĘTO ŚW. MATEUSZA, APOSTOŁA I EWAN-

GELISTY 
7.00 1) + Janusz Hahn; 2) + Janina Hahn – int. od Marii Rybarskiej;  

3) + Krystyna Góra – int. od Koleżanek i Kolegów z ZSO nr 8 

7.30 ++ Sabina Jabłońska w 7. rocz. śm., Bolesław mąż i Wojciech syn 

18.30 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska 

Wtorek, 22 września – WSPOMNIENIE BŁ. BERNARDYNY JABŁOŃSKIEJ, DZIEWICY 
7.00 + Genowefa Kowalczyk – int. od Marii Bacy z Rodziną 

7.30 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska 

18.30  + Julian Dobrowolski – int. od rodzin: Arkitów, Siudów, Latków, Miziołków 

Środa, 23 września – WSPOMNIENIE ŚW. O. PIO Z PIETRELCINY, PREZBI-

TERA  

7.00 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska 

7.30 + Genowefa Kowalczyk – int. od Moniki Róg z Rodziną 

18.30 O potrzebne łaski, opiekę MB i wstawiennictwo św. o. Pio dla Róży VIII. i radość wieczną 

dla ++ Zmarłych 

Czwartek, 24 września – W KOŚCIELE SS. PREZENTEK W KRAKOWIE: 

WSPOMNIENIE NMP OD WYKUPU NIEWOLNIKÓW (MATKI WOLNOŚCI) 
7.00 1) + Genowefa Kowalczyk – int. od Krystyny Tuleja z Rodziną;  

2) ++ Janina Hahn – int. od Znajomych 

7.30 + Józef Pawlik w 10. rocz. śm. 

18.30 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska 

Piątek, 25 września  
7.00 1) ++ Marianna, Antoni, Marianna, Władysław;  

2) + Krystyna Góra – int. od Koleżanek i Kolegów z ZSO nr 8;  

3) + Władysław Firek – int. od Doroty Banaś z rodziną z Krakowa  

7.30 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska 

18.30 + Genowefa Kowalczyk – int. od Małgorzaty i Wiesława (on) Miejskich 

Sobota, 26 września – WSPOMNIENIE ŚŚ. KOSMY I DAMIANA; ŚŚ. WAW-

RZYŃCA RUIZ I TOWARZYSZY 

7.00 1) ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska;  

2) + Krystyna Góra – int. od Sąsiadek z Córkami 

7.30 1) + Michał; 2) + Władysław Firek – int. od Andrzeja Kulaka  

18.30 + Helena Rudolphi w 25. rocz. śm. 

XXVI. NIEDZIELA ZWYKŁA, 27 września  
7.30 + Alina Raźny w 3. rocz. śm.  

9.00 + Józef Kaziród w 4. rocz. śm. 

10.30  ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska 

12.00 Dziękczynna w 13. rocz. ślubu Joanny i Pawła 

13.15 Za Parafian 

17.00 ++ Krystyna w 40. rocz. śm. i Aleksander Wojtalscy 

18.30 + Aniela Majewska w 7. rocz. śm. 

20.00 + Maria Majka – int. od Koleżanek i Kolegów z Urzędu Konserwatorskiego 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XXV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mt 20,1-16a/  

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Królestwo nie-

bieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć ro-

botników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do 

winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bez-

czynnie, i rzekł do nich: „Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam 

wam”. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo 

uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich: 

„Czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie?”. Odpowiedzieli mu: „Bo nas nikt nie na-

jął”. Rzekł im: „Idźcie i wy do winnicy”. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel 

winnicy do swego rządcy: „Zwołaj robotników i wypłać im należność, począwszy od 

ostatnich aż do pierwszych”. Przyszli najęci około jedenastej godziny i otrzymali po 

denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną; lecz i oni otrzymali po 

denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc: „Ci ostatni jedną 

godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy znosiliśmy ciężar dnia i spiekotę”. 

Na to odrzekł jednemu z nich: „Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy; czyż nie o denara 

umówiłeś się ze mną? Weź, co twoje, i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać tak sa-

mo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem pa-

trzysz, że ja jestem dobry?”. Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi».  

 

REFLEKSJA 

Gospodarz najmuje pracowników o różnych porach dnia. Dla każdego ma za-

jęcie. Wypłaca tyle, ile potrzeba na całodzienne utrzymanie. Nie daje więcej, ale też 

nikomu nie daje mniej niż trzeba. Ufajmy Mu i naśladujmy Jego troskę o wszystkich. 

 



WIRUSY Z PRZESZŁOŚCI, CZ. I 

O wirusach w ostatnich miesiącach można było przeczytać niemal 

wszędzie. To, czy nowo znaleziony patogen jest groźny, najlepiej widać 

wtedy, gdy porówna się go do tych znanych z przeszłości. Tylko skąd 

mamy pewność, że w przeszłości w ogóle istniały wirusy, które nam zagrażały? Mowa 

oczywiście o dalekiej przeszłości, a nie tej liczonej w dziesiątkach lat. 

Wirusy, w przeciwieństwie do bakterii, od których są na ogół co najmniej 10 

razy mniejsze, nie zostawiają śladów kopalnych. W efekcie geolodzy czy paleontolo-

dzy – choć spierają się o ślady bakterii z dalekiej, liczonej w miliardach lat przeszło-

ści, wirusów nawet nie szukają. Jest oczywiste, że coś tak delikatnego nie skamieniało. 

Ale czy na pewno? 

Jeśli jednak takich kopalnych śladów nie ma, to skąd wiadomo, że np. cztery 

ludzkie koronawirusy wywołujące przeziębienia (zanim pojawiły się SARS, MERS i 

COVID-19, które są koronawirusami groźniejszymi dla naszego zdrowia i życia) 

współistnieją z naszym gatunkiem już ok. 1000 lat? To, że SARS pojawił się 20 lat 

temu, a HIV wywołuje pandemię od lat ponad 40, na ogół jest wiadome. Ale skąd 

badacze wiedzą, że denga jest z nami – ludźmi – od mniej niż tysiąca lat, odra od 10 

tysięcy, a ospa prawdziwa od ok. 50 tysięcy? Przecież nawet gdyby znaleźć kości 

ludzkie, których właściciel za życia przecierpiał ospę, a nawet zmarł na nią, trudno 

byłoby to udowodnić. Do dziś egiptolodzy spierają się, czy faraon Ramzes V (XX 

dynastia, jakieś 1150 lat p.n.e.), którego mumię znaleziono i dokładnie przebadano, 

zmarł na ospę czy z innych powodów. Ta wirusowa choroba nie zostawia śladów w 

kościach, natomiast ze starszych niż 10 tys. lat ludzkich szczątków wydobycie mate-

riału DNA jest niezwykle trudne. Gdy zwłoki przeleżały zakonserwowane w wiecznej 

zmarzlinie, w idealnych – z punktu widzenia archeogenetyki – warunkach, szczytem 

dzisiejszych możliwości jest pobranie materiału genetycznego od kogoś, kto żył 70 

tysięcy lat temu. Tyle tylko, że w takich warunkach znajduje się bardzo niewiele 

szczątków. I jak to wszystko pogodzić z tym, czego uczy się w szkole, że wirusy są 

najstarszymi elementami tego świata, w którym funkcjonujemy? Takim „życiem przed 

życiem”, na dodatek bezkomórkowym. Nauczyciele cierpliwie tłumaczyli nam, że za 

takim poglądem przemawia prostota budowy wirusów. Dziś jednak ta hipoteza doty-

cząca ewolucji, zwana „wirusy są pierwsze”, konkuruje w naukowym świecie jeszcze 

z czterema innymi. W tym z hipotezą zasadniczo przeciwstawną – że wirusy są od 

komórek młodsze, bo są ich zredukowanymi do granic potomkami. Z kolei przewagę 

ma hipoteza, iż pasożyty, zwłaszcza wewnętrzne, zawsze się redukują i pozbywają 

zbędnych narządów, jak tasiemiec jelita. Najmłodsza zaś z owych hipotez – licząca nie 

więcej niż rok – głosi, że wirusy, a zwłaszcza ich materiał genetyczny, to chimery. A 

więc połączenie tego, co dawne, z tym, co współczesne. 

Nie ułatwia zrozumienia tematu pochodzenia wirusów fakt, że są one tak róż-

norodne (np. ich materiał genetyczny może stanowić dwuniciowy DNA, dwuniciowy 

RNA, jednoniciowy DNA, jednoniciowy RNA – i to w dodatku w dwóch wariantach, 

zwanych nicią plus i minus), że aż trudno sobie wyobrazić, by wszystkie miały jedne-

go wspólnego przodka. A to oznacza, że cząsteczka zakaźna, którą dziś zwiemy wiru-

sem, mogła w historii świata powstawać wielokrotnie i niezależnie. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

1. Dziś członkowie Fundacji Agape wyposażeni w identyfikatory i oznakowa-

ne puszki zbierają ofiarę na potrzeby wspólnoty, którą opiekuje się ks. Andrzej Gro-

decki. Zapowiadani w ubiegłym tygodniu pszczelarze dotarli dzisiaj i rozprowadzają 

wyroby pszczelarskie przed kościołem.  

W poniedziałek święto św. Mateusza, apostoła i Ewangelisty, we wtorek 

wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, założycielki ss. Albertynek, w środę wspo-

mnienie św. Pio z Pietrelciny, prezbitera, kapucyna, stygmatyka, w sobotę wspomni-

my Kosmę i Damiana, męczenników, patronów aptekarzy.  

 

2. Dziękujemy rodzicom dzieci pierwszokomunijnych, katechecie - ks. Kac-

prowi, spowiednikom, nauczycielom i wychowawcom za przygotowanie ich do pierw-

szego pełnego udziału we Mszy św. Rodzicom dzieci dziękujemy za dar ołtarza w 

wysokości 710 PLN, który przeznaczyliśmy na dofinansowanie wykonania konfesjo-

nału dźwiękoszczelnego i wydatki związane  organizacją uroczystości. 

 

3.   11. Pielgrzymka Żywego Różańca do Łagiewnik pod hasłem Różaniec, to 

modlitwa, którą bardzo umiłowałem w roku stulecia urodzin św. Jana Pawła II w naj-

bliższą sobotę. Wyjazd z parkingu przy kościele o godzinie 9.00, powrót około godzi-

ny 14.00. Koszt przejazdu 10 PLN, zapisy chętnych w zakrystii do wieczornej Mszy 

św. w środę.  

 

4. Mszę św. na o światło Ducha Świętego dla studentów na rozpoczęcie roku 

akademickiego odprawimy w środę, 30 września o godzinie 19.30 w kościele dolnym. 

 

5. Intencje mszalne zamawiamy podczas osobistej wizyty w kancelarii para-

fialnej w godzinach urzędowania lub w zakrystii po Mszy św. Można też posłużyć się 

posłańcem z rodziny lub sąsiedztwa. Nie akceptujemy zamawiania mailowego inten-

cji.   

 

6. Zespół Charytatywny rozpocznie dyżury poświęcone na przyjmowanie i 

wydawanie odzieży od czwartku, 8. października br., w godzinach od 17.30 do 19.30. 

Oprócz odzieży można przynosić do rozdawania bezdomnym środki higieniczne lub 

trwałą żywność.  

 

7. Zachęcamy do korzystania z bezdotykowych dozowników dezynfekcyjnych 

zwłaszcza tych, którzy przyjmują komunię św. na rękę.  

 

8. Dziś pobłogosławimy(liśmy) wyremontowaną salę dedykowaną dla mło-

dzieży. Na stronie parafialnej można zobaczyć relację z prac i otwarcia sali. Dzięku-

jemy wszystkim ofiarodawcom przedsięwziecia. Młodzieży i wszystkim spotykającym 

się w sali polecamy dbałość o porządek i estetykę w miejscu spotkań. 


