
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 26 października do 1 listopada 2020 

 

Poniedziałek, 26 października – WSPOMNIENIE BŁ. CELINY BORZĘCKIEJ, 

ZAKONNICY 
7.00 1) Stefania Gazda – int. od Róży VIII., której była Członkinią;  

2) + Edward Brandys – int. od Reginy i Aleksandry;  

3) + Jan w 17. rocz. śm. 

7.30 + Ludwika (ona) Frycz 

18.30 + Jan Turoń w 18. rocz. śm. 

Wtorek, 27 października  
7.00 + Cecylia Spytek – int. od Męża  

7.30 + Kazimierz Franczyk 

18.30  + Henryk Doniec w 8. rocz. śm. 

Środa, 28 października – ŚWIĘTO ŚŚ. APOSTOŁÓW SZYMONA I JUDY TA-

DEUSZA  
7.00 + Cecylia Spytek – int. od syna, Przemysława z Żoną i Wnuczkami 

7.30 + Tadeusz w dniu imienin 

18.30 ++ Jan, Karol, Maria, Barbara i ++ Zm. Z Rodziny 

Czwartek, 29 października  
7.00 1) +Stefania Gazda – int. od Róży VII.;  

2) + Edward Brandys – int. od Michała Gawron z Rodziną 

7.30 + Stefania Gazda – int. od Sąsiadów 

18.30 ++ Ludmiła Flagorowska, jej Rodzice i Rodzeństwo 

Piątek, 30 października  
7.00 1) + Cecylia Spytek – int. od Męża; 

 2) + Edward Brandys – int. od Rodziny Saradów; 

 3) W intencji Bogu wiadomej 

7.30 + Stefania Gazda – int. od Róży VI. 

18.30 + Andrzej Sewerski w 38. rocz. śm. 

Sobota, 31 października  
7.00 1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Stanisławy (ona) w dniu urodzin; 

 2) + Krystyna Zegartowska – int. od Sąsiadów z klatki 

7.30 1) ++ Maria Konfel w 33. rocz. śm. i ++ Zm. Rodziny;  

2) + Stanisława (ona) w 10. rocz. i Mieczysław Międzybrodzcy  

18.30 ++ Marian Katra i ++ Zm. z Rodziny 

XXX. NIEDZIELA ZWYKŁA, 1 listopada – UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 

ŚWIETYCH 
7.30 + Stanisław Nowakowski 

9.00 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

10.30 ++ Julianna, Helena, Józef i Kazimierz 

12.00 ++ Zm. z rodzin Waśniowskich i Mikutów  

13.15 Za Parafian  

17.00 ++ Ludwik w 27. rocz. śm., Maria, Władysław, Jan i Zofia  

18.30 ++ Zm. z Rodzin Biedów i Młynarczyków 

20.00 + Kazimierz Najder 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XXX. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO  

/Łk 19, 1-10/  

Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A był tam pewien czło-

wiek, imieniem Zacheusz, zwierzchnik celników i bardzo bogaty. Chciał on koniecznie 

zobaczyć Jezusa, kto to jest, ale nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. 

Pobiegł więc naprzód i wspiął się na sykomorę, aby móc Go ujrzeć, tamtędy bowiem 

miał przechodzić. 

Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: «Zache-

uszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu». Zeszedł więc z 

pośpiechem i przyjął Go rozradowany. A wszyscy widząc to szemrali: «Do grzesznika 

poszedł w gościnę». Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: «Panie, oto połowę mego 

majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzywdziłem, zwracam poczwórnie». Na to 

Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest 

synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło».  

 

REFLEKSJA 

Zagłębiając się w dzisiejszy fragment Ewangelii, dostrzegamy w człowieku o 

imieniu Zacheusz jedno bardzo wyraźne pragnienie – ujrzenie i poznanie Jezusa. Ile 

przeszkód i przeciwności musiał pokonać ten bardzo zamożny zwierzchnik celników, 

aby zrealizować swój cel. Niski wzrost, pogarda otoczenia, ogromny tłum ludzi… 

Mimo wszystko warto było podjąć trud, bo Jezus w końcu dostrzegł wysiłki Zache-

usza i zatrzymał się w jego domu. Wpływ Jezusa na zwierzchnika celników był tak 

ogromny, że spowodował również przemianę jego serca. Zacheusz odnalazł Boga i 

zaprosił Go do swojego życia. 



3 POLSKIE DNI, KTÓRE 

WSTRZĄSNĘŁY ŚWIATEM.  

JAN PAWEŁ II I WANDA RUTKIEWICZ 

NA SZCZYTACH, CZ. II 

 

Rany Wojtyły, rany Rutkiewicz 

Jednak nie tylko słowa przemawiają. Czynią to również gesty. Charakterystycznym 

gestem Jana Pawła II było całowanie ziemi odwiedzanego przez siebie miejsca. Zwy-

czaju tego Karol Wojtyła nauczył się od św. Jana Marii Vianneya, a po raz pierwszy 

ucałował ziemię w 1948 roku Wtedy bowiem znalazł się na obszarze swej pierwszej 

parafii w Niegowici. 

Również Wanda Rutkiewicz znała wspomniany obyczaj i co najmniej raz zgodnie z 

nim postąpiła, całując… podłogę! Było to w 1976 roku, a podłoga była częścią 42-

metrowego mieszkania, do którego właśnie dostała klucze nasza bohaterka. Dla cie-

kawych dodajmy, że lokum było na 10 piętrze bloku przy ul. Króla Jana III Sobieskie-

go 8 na warszawskim Mokotowie. 

Jak widać, dla obojga bohaterów naszego artykułu ważne było to, gdzie się znajdują. 

A swój pozytywny stosunek do miejsca pobytu zaznaczali w ten sam sposób: pocałun-

kiem. 

Oprócz wymienionych, da się wskazać również inne zbieżne momenty życia papieża i 

himalaistki. Jeden z nich to wiosna 1981 roku Wtedy bowiem, dokładnie 17 marca 

1981 roku, Wanda spadła z Elbrusu– najwyższego szczytu Kaukazu. Prawie 2 miesią-

ce później (13 maja), Jan Paweł II został postrzelony. 

Gdy więc Ojciec św. znalazł się w szpitalu, Rutkiewicz już w nim była (oczywiście w 

Związku Sowieckim, a nie we Włoszech, jak papież), zdrowiejąc po upadku. Oboje 

tedy, mniej więcej w tym samym czasie, podlegali leczeniu szpitalnemu. Oboje nigdy 

już nie wrócili do pełni zdrowia. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXX. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

ROCZNICA POŚWIĘCENIA KOŚCIOŁA WŁASNEGO 

 

 1. Dziś 20. rocznica poświęcenia naszego kościoła, którego 15 października 

2000 roku dokonał śp. ks. Kardynał Franciszek Macharski. Po Mszy św. o godzinie 

12.00 odśpiewamy przed Najświętszym Sakramentem uroczyste Te Deum, dziękując 

za budowę świątyni i za stałą dbałość wiernych o nią. Podziękujemy też za to, że od 

momentu chrztu św. każdy z nas jest świątynią Ducha Świętego.  

 2. Dziękujemy ks. kanonikowi Marianowi Wanatowi  za przewodniczenie 

sumie odpustowej w czasie naszej uroczystości oraz za wygłoszoną homilię. Dzięku-

jemy wszystkim uczestnikom odpustu parafialnego, duchownym i świeckim, oraz tym, 

którzy przygotowali uroczystość jak i nowennę, która ją poprzedziła, mianowicie: 

chórowi PanaMa Chórowi, oazie młodzieżowej, liturgicznej  służbie ołtarza, panu 

organiście, panom kościelnym, sprzątającym i dekorującym kościół, grupom parafial-

nym, które animowały naszą modlitwę podczas wieczorów nowennowych, oraz tym, 

którzy wspierali przygotowania i przeżycie uroczystości swą modlitwą.  

3. W najbliższą niedzielę, 1 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych, w 

tym dniu odprawiamy Msze święte jak w każdą niedzielę. Nie odbędzie się, ze wzglę-

du na reżim sanitarny, procesja z czytaniem wypominków i Msza św. popołudniowa 

na cmentarzu w Pasterniku. Wszystkich planujących odwiedzić cmentarze prosimy, by 

to rozłożyli na wiele dni wedle zaostrzonych zaleceń sanitarnych i apelu przewodni-

czącego KEP, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego.    

W naszym kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego z czytaniem wypomin-

ków jednorazowych i z modlitwą w intencji dzieci nienarodzonych i utraconych o 

godzinie 18.00. Okazja do spowiedzi św. w bieżącym tygodniu podczas każdej Mszy 

św. 

W Uroczystość Wszystkich Świętych i we Wspomnienie Wszystkich Wier-

nych Zmarłych nawiedzając kościół lub kaplicę publiczną możemy uzyskać odpust 

zupełny za zmarłych przyjmując po spowiedzi św. komunię św. i odmawiając modli-

twy  Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz inną wybraną modlitwę w intencjach Ojca Świę-

tego.  Na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej przez cały listopad po nawiedzeniu 

cmentarza i modlitwie za Zmarłych zyskujemy za Nich odpust zupełny, w pozostałe 

dni roku odpust cząstkowy. 

W środę święto śś. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. W czwartek Msza 

św. o godzinie 7.30 i całodzienna adoracja w kościele dolnym.  

 4. Dekret Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów podniósł 

do rangi uroczystości wspomnienie św. Jana Pawła II 22 października dla wszystkich 

parafii w obrębie województwa małopolskiego. 

 5. Powoli kończymy przyjmowanie wypominków rocznych i jednorazowych, 

by móc przygotować nową edycję do modlitwy na niedzielę, 8 listopada. Wiecej na 

stronie internetowej parafii.  

 6. W mijającym miesiącu obok permanentnych opłat wymieniliśmy mikrofony 

przy ambonie w obu kościołach na najnowszą generację z możliwością podświetlenia 

czytanego tekstu, zakupiliśmy nowe plastikowe pojemniki na odzież do sali zespołu 

charytatywnego możliwe do dezynfekowania, opłaciliśmy przygotowanie obiadów dla 

25 osób potrzebujących i bezdomnych na łączną sumę 3600 PLN. Dziękujemy 

wszystkim Ofiarodawcom za przekazywane ofiary. W najbliższą, pierwszą niedzielę 

miesiąca zbierzemy składkę do koszyków  i internetową na konto parafii na potrzeby 

inwestycyjne. Przed dwoma tygodniami dla Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia ze-

braliśmy 2794 PLN. W ubiegłą niedzielę wieczorem znaleźliśmy kartę płatniczą na 

schodach kościoła. Jest do odebrania na plebanii. Jutro przekażemy kartę do najbliż-

szego oddziału banku, w którym została wydana. 

 7. Poszukujemy wolontariuszy do roznoszenia w dni robocze w godzinach od 

13.30 do 14.00 gorącego posiłku do mieszkań potrzebujących w naszej parafii (25 

zaopatrywanych). Zgłoszenia przyjmujemy w zakrystii lub w Bożym Młynie.      

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Ryszarda Gaczoła i śp. Marię 

Dzieżę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


