
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 28 września do 4 października 2020 

Poniedziałek, 28 września – WSPOMNIENIE ŚW. WACŁAWA, MĘCZENNIKA 
7.00 1) + Stanisław Tomczyk w 4. rocz. śm.;  

2) O szczęśliwy zabieg i powrót do zdrowia dla Aliny;  

3) + Władysław Firek – int od Teresy z rodziną z Krakowa 

7.30 O zdrowie i wszelkie łaski i dary DŚ dla ks. Grzegorza 

18.30 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska 

Wtorek, 29 września – ŚWIĘTO ŚŚ. ARCHANIOŁÓW: MICHAŁA, GABRIELA, RA-

FAŁA 
7.00 ++ Melania, Zofia, Franciszek 

7.30 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska 

18.30  1. Dziękcz.  z prośbą o dalsze łaski w 30. rocz. ślubu dla Tadeusza i Małgorzaty i Ich rodziny 

 2. Dziękcz. z prośbą o Bł. Boże i zdrowie dla Iwony z okazji urodzin od córki Zuzanny 

Środa, 30 września – WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA, PREZBITERA  I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 

7.00 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie – Msza Święta gregoriańska 

7.30 + Stefan Horacek – int. od rodziny Strojnych 

18.30 + Mieczysław Susuł – int. od szwagra, Józefa z żoną, Ewą i córką, Martą 

Czwartek, 1 października – WSPOMNIENIE ŚW. TERESY OD DZECIĄTKA JEZUS, 

DZIEWICY I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7.00 1) ++ Mieczysław i Justynka Hahn;  

2) Władysław Firek – int. od Anny i Stanisława Frączków z Sidziny 

7.30 O zdrowie i bł. Boże dla Rafała Kłuska 

18.30 + Alina Raźny 

Piątek, 2 października – WSPOMNIENIE ŚŚ. ANIOŁÓW STRÓŻÓW  
7.00 1) ++ Zmarłych wypominanych w wypominkach; 

 2) + Władysław Firek – int. od rodziny Gajdek ze Strzyżowa 

9.00 ++ Katarzyna, Szczepan i Marcel (w 11. rocz. śm.) Noweckich 

17.00 + Stanisława (ona) Najder 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 3 października 
7.00 1) ++ Marianna, Jan i Edward Kępińscy 

 2) + Zofia Surowiak – int. od Józefa Dulęby z Krakowa 

7.30 1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży VII.; 

2) + Maria  

18.30 + Władysław Tochowicz – int. od rodziny Kaimów 

XXVII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 4 października – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z 

ASYŻU  
7.30 Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o bł. Boże i opiekę MB Różańcowej i św. Teresy od 

dzieciątka Jezus dla Członkiń Róży VII. a dla ++ Zm. z Róży o życie wieczne 

9.00 ++ Julia, Adam i bł. Boże dla Karoliny 

10.30 ++ Ewelina, Borys i ++ Zm. z Rodziny 

12.00 ++ Anna i Franciszek Serafin 

13.15 Za Parafian  

17.00 ++ Anna Urbuś w 23. rocz. śm.; Janina i Władysław Pachacz; Janina i Albin Kozłowscy 

18.30 ++ Józefa (ona) i Józef, córka Zofia Bąk, Janina, Stanisław i Stefan 

20.00 + Mieczysław Susuł – int. od szwagra, Józefa z żoną, Ewą i córką, Martą 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XXVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mt 21, 28-32/  

Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: 

«Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do 

pierwszego i rzekł: „Dziecko, idź i pracuj dzisiaj w winnicy”. Ten odpowiedział: 

„Idę, panie!”, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten 

odparł: „Nie chcę”. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch 

spełnił wolę ojca?». Mówią Mu: «Ten drugi».  

Wtedy Jezus rzekł do nich: «Zaprawdę, powiadam wam: Celnicy i 

nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do 

was Jan drogą sprawiedliwości, a wy mu nie uwierzyliście. Uwierzyli mu zaś 

celnicy i nierządnice. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście 

się, żeby mu uwierzyć».  

REFLEKSJA 

Dwaj synowie stają wobec tego samego polecenia ojca. Ich słowa przeczą 

ich własnym czynom. Często zwodzi nas czyjaś grzeczność. Nie wiemy, co za nią 

stoi. Zatem patrzmy na ludzkie czyny. Sami dotrzymujmy zobowiązań. Chętnie 

podejmujmy dobre dzieła, choćby były trudne. Cieszmy się z poprawy błądzących. 

 

WIRUSY Z PRZESZŁOŚCI, CZ. II 

Wewnątrz swych podstawowych grup gromadzących wirusy genetycznie podob-

ne, zwanych rodzinami, wirusy są spokrewnione. I da się ustalić ich wspólnego przodka, 

choć nie sposób go znaleźć (z powodu nietrwałości wirusów). Ponadto analizując materiał 

genetyczny wirusów uczeni widzą, jakie jest tempo powstawania mutacji w danej rodzinie. 

Mutacji warunkujących, że np. dany koronawirus, niegdyś nietoperzowy, zakaża dziś 

wielbłądy, łuskowce, ptaki czy ludzi. Dzięki takim analizom powstaje tzw. zegar moleku-

larny, który pozwala wyliczyć, kiedy najprawdopodobniej zaistniał ostatni wspólny przo-



dek danej grupy wirusów. To tak wyliczono „wiek” wirusa ospy prawdziwej, odry czy 

dengi, czyli ustalono, kiedy to ich przodkowie, mówiąc obrazowo, „weszli” do naszego 

gatunku i zaczęli wywoływać jego choroby. 

Problemem jest oczywiście to, że wirusy mają maleńkie genomy, a mutują 

nagminnie – ich zegary tykają z zawrotną szybkością. Na przykład dla SARS-CoV-2 na 

przełomie maja i czerwca znane były już 6822 mutacje. Wsparci narzędziami cyfrowymi 

naukowcy są jednak w stanie na podstawie tych danych zbudować drzewa genealogiczne 

SARS-CoV-2. 

„Czytanie” genomu wirusów to niejedyny sposób na poznawanie ich przeszłości. 

Wirusy nie są żywe, nie są komórkami, ale ewoluują i mają za sobą konkretną historię. 

Jeśli są to wirusy wywołujące choroby u nas i naszych przodków, ta historia jest związana 

z ewolucją naszego gatunku. Dlatego… jesteśmy żywą skamieniałością wirusów, które 

kiedyś „wdarły się” do naszego gatunku, lub jego przodków. I to jesteśmy tą skamieniało-

ścią dosłownie. Nasz ludzki genom jest usiany sekwencjami pochodzenia wirusowego. 

Niestety, nie każdy wirus zostawia w naszym DNA swoje ślady równie mocno. Najchęt-

niej w nasze DNA włączają się tzw. retrowirusy (np. HIV). Ale jest jeszcze drugi warunek. 

One muszą się włączyć w DNA komórki, z której powstają komórki rozrodcze, bo tylko to 

daje szansę, że „ślad wirusa” zostanie przekazany kolejnym pokoleniom. Jeśli wirusy włą-

czą swój materiał genetyczny w DNA komórki np. nerki albo komórki krwi, kolejne poko-

lenia go nie odziedziczą. Takie „ślady wirusów” ma każdy z nas. Wypełniają 5–8 proc. 

naszego ludzkiego genomu. Nie są na ogół groźne, a bywają pożyteczne – zaobserwowano 

udział pochodzących z takich elementów genów np. przy tworzeniu łożyska. Niektórzy 

naukowcy wprawdzie postulują ich rolę dla powstawania nowotworów lub chorób 

autoimmunologicznych, ale analiza ich sekwencji wskazuje, że wiele z nich jest z nami od 

więcej niż 10 mln lat, a to znaczy, że dziedziczymy je po naszych przedludzkich przod-

kach. Miały zatem czas nas zdziesiątkować, a skoro tego nie zrobiły, to raczej nie mogą. 

Ale czy któregoś dnia te fragmenty wirusów, które odziedziczyliśmy po naszych 

dalekich przodkach, mogą się zaktywizować? Teoretycznie tak. Choć na razie tylko w 

laboratorium. Taki proces nazwano „zmartwychwstaniem wirusa”, choć to wyjątkowo 

nietrafne określenie, bo to, co nie żyje, ani nie może umrzeć, ani następnie wrócić do 

życia. Wirusy są cząsteczkami, a nie żywymi cząstkami materii. Owego „wskrzeszenia” 

dokonali w 2006 roku uczeni francuscy w stosunku do retrowirusa, który „wskoczył” w 

naszego jeszcze mocno kosmatego i niechodzącego bardzo prosto przodka ok. 5 mln lat 

temu. Ta rodzina retrowirusów, którą zajęli się badacze z Institute Gustave-Roussy w Vil-

lejuif pod wodzą Thierry Heidmanna, nazywa się skrótowo HERV-K. I jest całkowicie 

wymarła. Jak dinozaury czy mamuty. Czyli dziś już w populacji ludzkiej wirusy z tej gru-

py nie krążą ani nie zakażają. Są natomiast przyszpilone w naszym genomie, niczym mo-

tyle. 

Francuzom udało się nie tyle skutecznie wyciąć taki element HERV-K z 

ludzkiego genomu, ile stworzyć go w laboratorium. Porównali ze sobą 30 znanych se-

kwencji HERV-K i ustalili, jak najprawdopodobniej wyglądała sekwencja materiału 

genetycznego ich wspólnego przodka. Taką sekwencję – klocek po klocku – stworzono, a 

następnie takiemu wirusowi pozwolono zakażać linie komórek ludzkich. Okazało się, że 

ledwo dawały radę. Naukowcy tak powstałego wirusa nazwali Feniks. No bo jak się mógł 

nazywać inaczej? 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXVI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

 1. Dziś w Kościele 106. Światowy Dzień Migranta i uchodźcy. W Kościele kra-

kowskim 932. rocznica przeniesienia relikwii św. Stanisława ze Skałki na Wawel.  

 2. W poniedziałek wspomnienie św. Wacława, męczennika, patrona katedry wa-

welskiej. We wtorek święto Świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w środę 

wspomnimy św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła, w czwartek wspomnienie św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy i doktora Kościoła, w piątek wspomnienie Świętych 

Aniołów Stróżów.  

 3.  W czwartek, 1 października rozpoczynamy wspólne odmawianie różańca przed 

Najświętszym Sakramentem. W niedziele października różaniec o 18.00, w dni powsze-

dnie o 17.45, po nabożeństwie rozdamy komunię św. tym, którzy nie mogą uczestniczyć 

we Mszy św. Dzieciom uczestniczącym w Różańcu rozdamy pamiątkowe obrazki polskich 

wizerunków Matki Bożej.  

Odmawiający wspólnie pięć tajemnic Różańca św. z zapowiedziami uzyskują od-

pust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

Modlitwę różańcową będziemy ofiarować jako znak jedności z Ojcem świętym i 

Kościołem w trzecim roku nowenny przed 200-leciem Żywego Różańca. 

4. W pierwszy piątek października spowiadamy jak zwykle. Msze św. w ten dzień 

o 7.00, 9.00, oraz w kościele górnym o 17.00 dla dzieci i o 18.30 zwłaszcza dla wszystkich 

kandydatów do bierzmowania. Adoracja Najświętszego Sakramentu animowana przez 

Honorową Straż  NSPJ po Mszy św. wieczornej do godziny 20.30.  

W pierwszy czwartek października adoracja IHS od 8.00 do 17.30 w kościele 

dolnym. O 17.45 nabożeństwo różańcowe połączone z modlitwą do św. Jana Kantego. Po 

wieczornej Mszy św. Godzina Święta animowana przez Katolicką Odnowę w Duchu  

Świętym Manus Domini z posługą wstawienniczą, wszystko w kościele górnym.  

Chorych z Najświętszym Sakramentem odwiedzimy w najbliższą sobotę od go-

dziny 9.30. Zmiana tajemnic różańcowych dla róż po Mszy św. o godzinie 7.30.  

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

akademickiego odprawimy w środę, w najbliższą środę, 30 września o godzinie 19.30 w 

kościele dolnym. Spotkanie organizacyjne dla rodziców i kandydatów do bierzmowania 

jutro o godzinie 19.15.  

6. We wrześniu obok bieżących opłat zakupiliśmy dozowniki dezynfekcyjne do 

obu kościołów i pomalowaliśmy ogrodzenie placu kościelnego, na co wydaliśmy 9200 

PLN. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Dziękujemy p. Edwardowi Śliwińskiemu i p. 

Krzysztofowi Szczepankowi  za prace przy 400-metrowym ogrodzeniu kompleksu 

parafialnego. W najbliższą, pierwszą niedzielę października zbierzemy ofiary na potrzeby 

inwestycyjne w parafii.  

Ks. Andrzej Grodecki z grupą niepełnosprawnych dziękują za ofiarę 4488,15 PLN 
i 0,20 Eur, jak również za ofiary wpływające na konto fundacji Agape. 

 7. W Bożym Młynie w poniedziałek o 19.15 wykład dr Łukasza Cichockiego pt. 

Wiara a seksualność oraz bezpłatne warsztaty: Szkoła dla Rodziców i Wychowawców, Kurs 

komputerowy dla seniorów, Grafika prezentacyjna oraz Warsztaty fotograficzne. 

Szczegóły w gablocie oraz na stronie internetowej Bożego Młyna. 

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Włodzimierza Pawlaka, śp. Wiktora 

Marciaka i śp. Ludomira Olkuśnika. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...  


