
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 16 listopada do 22 listopada 2020 

Poniedziałek, 16 listopada – ODPUST KU CZCI MATKI BOŻEJ MIŁOSIERDZIA – 

OSTROBRAMSKIEJ 
7.00 1) + Stefania Gazda – int. od Przyjaciół z Bożego Młyna;  

2) + Wiktor Marciak – int. od Bogusławy i Tomasza Stachników; 

9.00 1) + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska; 2) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Wnuków 

18.00 Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia 

18.30 1) Za Parafian 

 2) Intencje nowennowe: 1) ++ Antonina i Stanisław i ++ Zm. z Rodziny; 2) ++ Danuta Degór-

ska-Czubek w 1. rocz. śm.; + Jan Czubek w 25. rocz. śm.; 3) + Andrzej Białko  

Wtorek, 17 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. ELŻBIETY WĘGIERSKIEJ, ZAKONNI-

CY 
7.00 + Stefania Gazda – int. od Krystyny Róg z Rodziną 

7.30 + Cecylia Spytek – int. od córki, Ewy Maro z Mężem, Córkami, Wnukami i Prawnuczkami 

18.30  + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

Środa, 18 listopada – WSPOMNIENIE BŁ. KAROLINY KÓZKÓWNY, DZIEWICY I 

MĘCZENNICY 

7.00 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

7.30 ++ Aniela, Ludwik Oliwowie; ++ Zbigniew, Stefan, Katarzyna Walczakowie 

18.30 ++ Jan, Marian Pater 

Czwartek, 19 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. SALOMEI, ZAKONNICY 

7.00 1) + Janusz Maciaszkiewicz z okazji imienin; 2) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Elżbiety 

7.30 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska  

18.30 + Aleksandra Hohol – int. od Koła Radia Maryja 

Piątek, 20 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO, PREZBI-

TERA 
7.00 1) ++ Michał i Michalina; Katarzyna i Kazimierz; 2) + Ludomir Olkuśnik – int. od Brata z 

Rodziną; 3) + Wiktor Marciak – int. od Gabriela (on) i Joanny Leśniak 

7.30 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

18.30 ++ Jan, Antonina Skoczek, brat Jan  

Sobota, 21 listopada – WSPOMNIENIE OFIAROWANIA NMP 
7.00 1) O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Janusza Korepty w dniu imienin; 

 2) ++ Rozalia, Piotr, Anna, Wojciech 

7.30 1) + Janusz Kowalczyk w dniu imienin;  

2) + Wiktor Marciak – int. od Parafian z Marcyporęby i Kopytówki 

18.30 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

XXXIV. NIEDZIELA ZWYKŁA, 22 listopada – UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTU-

SA KRÓLA WSZECHŚWIATA  
7.30 Dziękczynna, od Osób z III. Róży, z prośbą o dalsze łaski i radość wieczną dla ++ Zm. 

9.00 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

10.30 O potrzebne łaski i opiekę MB dla Cecylii Kęsek w dniu imienin i bł. Boże dla jej Rodziny 

12.00 + Marek Tyszkiewicz 

13.15 Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski, opiekę MB i św. Patronów dla Agnieszki i Rafała w 

10. rocz. ślubu 

17.00 + Janusz Ziarkowski w dniu imienin 

18.30 + Monika Gołąb – int. od Dominika (on) z Rodzicami 

20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XXXIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

/dłuższa, Mt 25, 14-30/  

Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z króle-

stwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje 

sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, 

każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, 

puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał 

drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swe-

go pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas 

przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś 

mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i 

wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego 

pana!”. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi 

dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! 

Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię; wejdź do radości twego pana!”. 

Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem 

twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, 

poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!”. Odrzekł mu pan jego: 

„Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsy-

pałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zy-

skiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dzie-

sięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, 

kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciem-

ności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».  

REFLEKSJA 

Przypowieść o talentach przypomina, że każdy otrzymał określone dobra. Materialne, 

intelektualne, zdrowie, urodę, może jeszcze inne. Jest to dar i zadanie. Trzeba je dobrze wyko-

rzystać. Bóg nas z nich rozliczy. Za dobre wykorzystanie czeka wspaniała nagroda. Za pozo-

stawienie bez troski o rozwój – kara. Dlatego zastanówmy się, co z tego, czym dysponujemy, 

możemy i powinniśmy rozwinąć? Na chwałę Bogu i pożytek bliźnim. 



 

SŁUŻEBNICA BOŻA  

CHIARA CORBELLA PETRILLO  

 
 Chiara przyszła na świat w Rzymie 9 stycznia 1984 r. 

Wychowała się w katolickiej rodzinie. Wraz z mamą i siostrą Elizą 

należały do Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, dzięki czemu 

jej wiara stała się bardzo żywa. Jej codzienną praktyką, od 7 roku 

życia, było 30 min osobistej modlitwy, jak również różaniec od-

mawiany wraz z rodzicami na zakończenie dnia. Młodej Chiary 

nie cechowała wielka odwaga, raczej stawała z tyłu. Za to była bardzo towarzyska i ludzie 

dobrze czuli się w jej obecności. Widać było w niej wielką wiarę. Sama żyła według fran-

ciszkańskiej zasady piccoli passi possibili, która mówi, że w życiu trzeba poruszać się do 

przodu możliwie małymi krokami.   
 Przełomowym momentem w jej życiu był wyjazd z koleżankami do Medjugorje w 

2002 r. Tam poznała swojego przyszłego męża Enrico. Po powrocie do Włoch zostali parą 

i szybko się zaręczyli. Ich relacja nie była jednak idealna: często się kłócili, obrażali się na 

siebie, rozchodzili się i do siebie wracali. Chiara oczekiwała idealnej rzeczywistości i nie 

mogła zrozumieć, że wszystkiego w drugim człowieku zmienić się nie da. W końcu odkry-

ła, że prawdziwa miłość to decyzja, że chce się z kimś, takim niedoskonałym jakim jest, 

przejść ziemskie życie. Po 6 latach Chiara i Enrico wzięli ślub 21 września 2008 r. w Asy-

żu.  

 Chiara szybko zaszła w ciążę. Pierwsze USG wyazało, że będzie to dziewczynka, 

ale niestety chora na bezmózgowie. Lekarz zasugerował aborcję. Jednak Chiara nie zgo-

dziła się na to twierdząc, że razem z Enrico będą jej towarzyszyć tak długo, jak tylko będą 

w stanie. Maria Grazia Letizia urodziła się 10 czerwca 2009 r. Żyła tylko 30 min. W tym 

czasie dziewczynka została ubrana, ochrzczona i utulona przez swoich rodziców. Kilka 

miesięcy po śmierci Marii, Chiara znów była w ciąży. Tym razem po USG okazało się, że 

dziecko będzie bez nóg. Kolejne badania wykazały również brak nerek, i nieprawidłowo 

rozwinięte płuca i pęcherz. Chiara i Enrico kolejny raz odmówili aborcji. Davide Giovanni 

urodził się 24 czerwca 2010 r. i podobnie jak siostra został ubrany i ochrzczony. Żył 38 

minut. Chiara ciągle powtarzała mu, że jest jej największą miłością. Chiara i Enrico posta-

nowili się nie poddawać. Poczęło się kolejne dziecko. Tym razem wszystkie badania 

wskazywały, że syn będzie zdrowy. W piątym miesiącu ciąży okazało się jednak, że Chia-

ra ma raka języka. Poddała się operacji, ale świadomie zrezygnowała z chemioterapii z 

obawy o życie dziecka. Francesco przyszedł na świat 30 maja 2011 r. Chiara rozpoczęła 

leczenie, ale niestety było już jest za późno. Nigdy jednak nie żałowała swojej decyzji. Na 

kilka dni przed śmiercią, napisał do synka Franciszka piękny list, który jest zarazem jej 

duchowym testamentem. Zmarła w opinii świętości 13 czerwca 2012 r. w samo południe. 

W pogrzebie wzięło udział blisko 2000 osób. Jej ciało spoczęło na rzymskim cmentarzu 

Verano.  
 Więcej informacji na jej temat można wyszukać w Internecie. Natomiast w kolej-

nym numerze „Wspólnoty” będzie można przeczytać listy, które Chiara po sobie zostawi-

ła.  
red. Ks. Kacper Nawrot 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 

  1. Dziś w Kościele Światowy Dzień Ubogiego ustanowiony przez trzema laty 

przez papieża Franciszka. W naszej parafii w każdy dzień roboczy zaopatrujemy gorącym 

posiłkiem 25 potrzebujących i bezdomnych  oraz co dwa tygodnie wydajemy potrzebują-

cym używaną odzież. Dziękujemy Bożym Młynarzom za przygotowanie posiłków, wyda-

jącym odzież i posiłki wolontariuszom z Zespołu Charytatywnego jak i wszystkim wier-

nym w parafii hojnie wspierającym działalność charytatywną na którą, wydajemy z fundu-

szu parafialnego przeciętnie 3 tys. PLN w skali miesiąca. 

Zachęcamy również do stałej pomocy okazywanej sobie, zwłaszcza seniorom w 

wymiarze sąsiedzkim i rodzinnym.    

 2. Jutro święto patronalne dolnego kościoła, czyli w naszej parafii uroczystość 

Matki Bożej Miłosierdzia. Msze św. w kościele dolnym o 7.00 i o 9.00. Suma o godzinie 

18.30 w kościele górnym poprzedzona nowenną do Matki Bożej Miłosierdzia. Intencje 

nowennowe odczytamy wyjątkowo podczas nabożeństwa, więc ofiarodawców zapraszamy 

na godz. 18.00. Sumę odprawi ks. Prałat Józef Caputa, emerytowany dziekan dekanatu 

Kraków Bronowice, kazanie wygłosi ks. Bogdan Jeleń, były wikariusz naszej parafii 

(2014-2017), obecnie wikariusz parafii MB Wspomożenia Wiernych w Dobczycach. 

 Po błogosławieństwie na zakończenie sumy zejdziemy do kościoła dolnego i za-

śpiewamy Uroczyste Te Deum przed Najświętszym Sakramentem i obrazem MB Miło-

sierdzia przyozdobionym pozłacaną sukienką.  

 Ks. prałat Józef Caputa celebrując sumę odznaczy również w imieniu ks. arcybi-

skupa Marka Jędraszewskiego Złotym Medalem im. Jana Pawła II Za Zasługi dla Archi-
diecezji Krakowskiej odchodzącego na zasłużoną emeryturę p. Edwarda Kośmidera, wielo-

letniego kościelnego w naszej parafii. 

 W bieżącym tygodniu transmitujemy w niedziele sumę o godzinie 12.00 i w dni 

powszednie Mszę św. o godzinie 18.30. Kancelaria w poniedziałek nieczynna.   

 3. We wtorek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej, zakonnicy, w środę bł. Ka-

roliny Kózkówny, dziewicy i męczennicy, patronki młodzieży żeńskiej w Polsce, w piątek 

wspomnienie św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera, w sobotę wspomnienie Ofiarowania 

NMP.  

 W najbliższą niedzielę uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. W 

sobotę po Mszy św. wieczornej czuwanie wigilijne przed tą uroczystością przed Najświęt-

szym Sakramentem do godziny 20.00 animowane przez Honorową Straż NSPJ. W uroczy-

stość Chrystusa Króla po Mszy św. o 12.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, Lita-

nia do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt poświęcenia rodziny ludzkiej. 

4. Gratulujemy nowemu biskupowi pomocniczemu Archidiecezji Krakowskiej, 

ks. Robertowi Chrząszczowi, kapłanowi pracującemu dotychczas na misjach w diecezji 

Rio de Janeiro, w Brazylii. Modlitwą otaczamy wszystkich biskupów krakowskich.   
5. Dziękujemy za sześcioletnią posługę lidera Katolickiej Odnowy w Duchu Świę-

tym Manus Domini w naszej parafii p. Wojciechowi Kurzyńskiemu i gratulujemy nowemu 

liderowi wybranemu przez wspólnotę w miniony czwartek, p. Ryszardowi Wyżdze.  

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Kazimierza Gruszkowskiego i śp. Ta-

deusza Bodka. Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie... 

 


