
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 19 października do 25października 2020 

Poniedziałek, 19 października  
7.00 1) ++ Jan Suberlak i ++ Zm. z rodziny Suberlak i Stryczków;  

2) + Edward Brandys – int. od Lucyny i Józefa z Rodziną;  

3) O nawrócenie Elżbiety i jej Dzieci 

7.30 + Anna Słupska – int. od Grupy pielgrzymkowej 

18.30 ++ Bogumił w 8. rocz. śm. i jego Rodzice 

Wtorek, 20 października – UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA KANTEGO, PREZBITERA, 

GŁÓWNEGO PATRONA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ I MIASTA KRAKOWA, 

ODPUST PARAFILANY 
7.00 ++ Irena Chmiel w 1. rocz. śm. i mąż Józef Chmiel w 18. rocz. śm. 

9.00 + Monika Gołąb – int. od Wychowanków z Rodzicami 

11.00 O ulgę w cierpieniu i powrót do zdrowia dla Chorych w Parafii 

18.30  1) Za Parafian; 2) + Jan Strojny 

Środa, 21 października  
7.00 + Urszula 

7.30 + Anna Słupska – int. od Róży VII. 

18.30 + Mieczysław Susuł – int. od Koleżanek i Kolegów z pracy Córki 

Czwartek, 22 października – WSPOMNIENIE ŚW. JANA PAWŁA II, PAPIEŻA  
7.00 1) + Anna Słupska – int. od Syna z Rodziną; 2) + Edward Brandys – int. od Sabiny z Rodziną 

7.30 + Wincenty 

18.30 Dziękczynna za dzieło Żywego Różańca w Polsce i w naszej Parafii, z prośbą o rozwój dzieła i 

wyniesienie na ołtarze Sługi Bożej Pauliny Jaricot (czyt. żariko) – int. od Róży VI. i VIII. 

Piątek, 23 października – WSPOMNIENIE ŚW. JANA KAPISTRANA, PREZBITERA 

ORAZ ŚW. JÓZEFA BILCZEWSKIEGO, BISKUPA 
7.00 1) O bł. Boże i łaski dla państwa Koniecznych i ich Rodziny; 

 2) + Edward Brandys – int. od Ireny i Piotra Marcinków; 

 3) ++ Michalina, Leszek i ++ Zm. z ich Rodzin 

7.30 + Anna Słupska – int. od siostrzenicy, Małgorzaty z Mężem 

18.30 ++ Józefa (ona) i Stanisław Odrzywołek oraz syn, Jarosław 

Sobota, 24 października – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO MARII CLARETA, 

BISKUPA 
7.00 1) ++ Franciszka (ona) i Antoni Krawczyk; 

 2) + Edward Brandys – int. od Karola Marcinka 

7.30 1) O zdrowie, opiekę MB dla Dariusza, Mirosława i Michała;  

2) O bł. Boże i zdrowie dla Janiny  

18.30 Dziękczynna w 30. rocz. ślubu dla Urszuli i Jana 

XXIX. NIEDZIELA ZWYKŁA, 25 października – ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚIO-

ŁA WŁASNEGO 
7.30 + Władysław Tochowicz – int. od Sąsidów 

9.00 ++ Tadeusz w 36. rocz. śm. i Wiktoria Michalscy  

10.30 + Czesław 

12.00 + Maria Dukała w 6. rocz. śm. 

13.15 Za Parafian  

17.00 ++ Józefa (ona) Skiba i Jan Skiba 

18.30 + Urszula Pieklik 

20.00 O Bł. Boże dla Aleksandra (on) z okazji urodzin 
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EWANGELIA NA XXIX. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ  

/Mt 22, 15-21/  

 

Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. 

Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, 

aby Mu powiedzieli: «Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bo-

żej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na 

osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek 

cezarowi, czy nie?». 

Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: «Czemu wystawiacie Mnie na 

próbę, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową!». Przynieśli Mu denara. 

On ich zapytał: «Czyj jest ten obraz i napis?». Odpowiedzieli: «Ceza-

ra». Wówczas rzekł do nich: «Oddajcie więc cezarowi to, co należy do cezara, 

a Bogu to, co należy do Boga».  

 

REFLEKSJA 

 

Pan Jezus uczy szacunku wobec władzy świeckiej, ale przypomina, że 

wszystko zależy od Boga. Jemu trzeba oddać wszystko, a ludziom to, co im się 

należy – płacić podatki, zabiegać o dobro ludzkiej społeczności, świadczyć, że 

są dobra wyższe od chwilowej ziemskiej pomyślności, dzielić się miłością, 

którą otrzymujemy od Boga. 

 



3 POLSKIE DNI, KTÓRE  

WSTRZĄSNĘŁY ŚWIATEM.  

JAN PAWEŁ II I WANDA RUTKIEWICZ 

NA SZCZYTACH, CZ. I 

 

 16 października 1978 roku to dzień, który wyniósł dwoje Polaków na szczyty. 

Mówił o nich cały świat, a ich losy splotły się w tajemniczy sposób. 

16 października 1978 r., o godz. 13.45 na szczycie Mount Everestu – najwyższej góry 

świata, stanęła polska himalaistka Wanda Rutkiewicz. Trochę później, bo mniej więcej 

o 17.15, kardynałowie wybrali na papieża polskiego kardynała Karola Wojtyłę. 17 

października to właśnie wydarzenie było najważniejsze w mediach, lecz już nazajutrz 

cały świat mówił o Rutkiewicz – pierwszej Europejce, która weszła na Mount Everest. 

Można wręcz powiedzieć, że 16, 17 i 18 października 1978 r. były to „3 polskie dni”. 

Spotkanie Jana Pawła II i Wandy Rutkiewicz 

Prawie 8 miesięcy później (10 czerwca 1979 r.), bohaterowie owych dni spotkali się. 

Pomysł był Wandy, która zapragnęła pojechać do Watykanu po to, aby przekazać 

Ojcu Świętemu kamień wzięty z Everestu. Tymczasem okazało się, że papież ma 

przyjechać do Polski. To ułatwiło sprawę. 

Podczas pobytu Jana Pawła II w Krakowie prywatną audiencję u niego zorganizował 

dziennikarz Zbigniew Święch. Doszło do niej już pod koniec I. podróży apostolskiej 

do ojczyzny, w westybulu pałacu Biskupów Krakowskich. Dodajmy, że westybul to 

przedsionek, w którym są wysokie schody. Uwaga ta pomoże nam zrozumieć relację 

Z. Święcha z tego wydarzenia: Scena niezwykła. Jan Paweł II dosłownie biegnie po 

schodach podkasawszy białą sutannę. Gdy nas ujrzał, opuścił ją i wyciągnął ręce w 

„papieskim geście”. Podszedł do Wandy i w tym momencie ona padła na kolana. Jan 

Paweł II podniósł ją za łokcie i powiedział: – Pani Wando, ludzie gór witają się, sto-

jąc. 

Dalej zaczynają się rozbieżności. Według cytowanego autora (i powtarzających za 

nim), papież miał stwierdzić: Dobry los sprawił, że nam obojgu, tego samego dnia, 

udało się wyjść tak wysoko. Sama himalaistka jednak zreferowała słowa Jana Pawła II 

inaczej: Dobry Bóg tak chciał, że tego samego dnia weszliśmy tak wysoko. Oboje po 

raz pierwszy z Polski. A ponieważ to Rutkiewicz była adresatem papieskich słów, za 

prawdziwą uznajmy jej wersję. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXIX. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 

1. Msze św., okazja do adoracji Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi św. 

w naszym kościele dzisiaj, w uroczystość odpustową i w dni powszednie jak zwykle. Metropo-

lita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski udzielił od dnia 17 października br. do odwo-

łania dyspensy od obowiązku udziału w niedzielnej i świątecznej Mszy św. wszystkim wier-

nym.Transmitujemy w tym tygodniu dzisiejszą sumę o 12.00 i sumę w uroczystość odpustową 

o 18.30. 

Wobec zaostrzonych rygorów sanitarnych w czerwonej strefie, w której się znajduje-

my przyjmujemy w kościele górnym na Mszę św. 170 osób i w nim odprawiamy liturgię w 

każdy dzień rano i wieczór do odwołania. We Mszy św. uczestniczymy w maseczce, z zacho-

waniem odpowiedniego dystansu, dezynfekujemy ręce przy wejściu do kościoła i miejsce spo-

wiadania po odbyciu spowiedzi. Komunię św. przyjmujemy wedle uznania na dłoń  lub do ust. 

Odkładamy na późniejszy, spokojniejszy termin rocznicę pierwszej Komunii św. 

uczniów klas piątych SP i cykl spotkań dla małżeństw Kana Welcome.  

2. Odwołujemy w bieżącym tygodniu wszystkie spotkania grupowe, modlitewne i 

formacyjne sięgające powyżej dziesięciu osób, w tym spotkania kandydatów z klas ósmych 

przygotowujących się do bierzmowania.  

Kancelaria parafialna urzęduje jak wcześniej określono. Dbajmy o to, by załatwiać je-

dynie sprawy nie cierpiące zwłoki. Poradnia Pomoc Bliźniemu i Poradnia życia rodzinnego 

zawiesiły swą działalność. Nie odbywają się też katechezy dla narzeczonych.   

Jadłodajnia św. Jana Kantego wydaje posiłki 24 osobom, głównie wolontariuszom 

roznoszącym posiłki do domów potrzebujących. Bezdomnym również wydajemy posiłki od 

13.30 do 14.00 na wynos.  

Dyżur Zespołu Charytatywnego w czwartek, 22 października w godzinach od 17.30 

do 19.30. Wydawanie odzieży bezdomnym i potrzebującym przez okno.         

3. We wtorek, 20 października uroczystość odpustowa św. Jana Kantego, prezbitera, 

głównego patrona Archidiecezji Krakowskiej, miasta Krakowa i Naszej Parafii. Msze św. w 

naszym Kościele w dzień uroczystości o 7.00, 9.00, o 11.00 dla chorych i o 18.30 suma odpu-

stowa, którą odprawi i kazanie wygłosi ks. Kanonik Marian Wanat aktualny dziekan naszego 

dekanatu i proboszcz parafii św. Wojciecha. Namaszczenia chorych udzielimy w czasie wizyty 

domowej lub na wyraźne życzenie chorego po zakończeniu liturgii w zakrystii.  

Okazja do spowiedzi św. przed odpustem dzisiaj podczas każdej Mszy św., w ponie-

działek od godziny 17.45 w kościele górnym i w dzień odpustu pół godziny przed rozpoczę-

ciem Mszy św. dla chorych. Słabo słyszących zapraszamy do konfesjonału w zakrystii mini-

stranckiej. Przez cały czas trwania jednej i drugiej okazji do spowiedzi będzie można poprosić 

o spowiedź w zakrystii kapłana spowiadającego przy wejściu do niej.          

Odpust zupełny, czyli darowanie kar za grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty 

możliwy do uzyskania dla siebie lub dla zmarłych w naszej świątyni w dzień uroczystości pod 

zwykłymi warunkami (stan łaski uświęcającej, wykluczenie aktem woli przywiązania do grze-

chu, nawiedzenie świątyni i przyjęcie Komunii św., odmówienie modlitwy Ojcze Nasz, Wierzę 

w Boga i modlitwy w intencjach drogich Ojcu Świętemu Franciszkowi) Przypominamy rów-

nież o możliwości uzyskiwania odpustu każdego dnia pandemii po odmówieniu jakiejkolwiek 

modlitwy.   

4. Dziękujemy Bogu, służbom medycznym i sanitarnym za pomoc w pomyślnym 

przeżyciu izolacji i ozdrowienie proboszcza oraz za przeżytą w zdrowiu kwarantannę pozosta-

łych księży naszej parafii.  

Dziękujemy księżom, pracownikom Kurii Metropolitalnej, zakonnikom, i kolegom z 

pobliskich dekanatów, którzy podczas izolacji i kwarantanny miejscowych księży odprawiali 

Msze św. w naszym kościele i pogrzeby parafialne na cmentarzach krakowskich. Dziękujemy 

wszystkim pracownikom parafii zwłaszcza młodszym i starszym kościelnym za dbałość o 

nieprzerwaną kontynuację życia duszpasterskiego przy ołtarzu i w zakrystii. Wspieramy 

wszystkich chorych i opiekujących się chorymi. Dziękujemy za Wasze modlitwy w naszej 

intencji i za każdą życzliwość. Modlimy się, jeśli taka wola Boża o ustanie pandemii. 

   5. Wypominki roczne i jednorazowe przyjmujemy w zakrystii i w kancelarii w go-

dzinach urzedowania. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Wojciecha Mroczko i śp. Ma-

rię Kalnicką Wojtowicz. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...                


