
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 18 stycznia do 24 stycznia 2021 

 

Poniedziałek, 18 stycznia  
7.00 1) + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska;  

2) O bł. Boże i zdrowie w rodzinie Popławskich i Quirini-Popławskich;  

3) + Janina Kwaitkowska – int. od Sąsiadów 

7.30 ++ Ludwik i Aniela Oliwowie 

18.30 + Franciszek Starzycki 

Wtorek, 19 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. JÓZEFA SEBASTIANA PELCZARA, 

BISKUPA 
7.00 ++ Hermina (ona), Florian, Jan 

7.30 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska 

18.30  + Henryk Doniec 

Środa, 20 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. FABIANA, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA I 

ŚW. SEBASTIANA, MĘCZENNIKA 

7.00 + Andrzej w 4. rocz. śm. 

7.30 ++ Wojciech, Janina 

18.30 1) + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska; 2) W intencji Radio Maryja  

Czwartek, 21 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. AGNIESZKI, DZIEWICY I MĘCZEN-

NICY  

7.00  1) + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska;  

2) O szczęśliwe rozwiązanie dla synowej, Anny 

7.30 ++ Józef w rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny 

18.30 + Piotr Dąbek w 13. rocz. śm. 

Piątek, 22 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. WINCENTEGO, DIAKONA I MĘCZENNI-

KA I ŚW. WINCENTEGO PALLTTIEGO, PREZBITERA  
7.00 1) + Weronika Jaśkowiec – int. od Sąsiadów z Działki;  

2) + Ewelina Urbańczyk – int. od Koleżanek i Kolegów z klasy VI A;  

3) + Małgorzata Marczyk – int. od Brata i Bratowej 

7.30 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska 

18.30 ++ Jan, Feliksa (ona) Kawalec 

Sobota, 23 stycznia  
7.00 1) + Weronika Jaśkowiec;  

2) + Ewelina Urbańczyk – int. Koleżanek i Kolegów z klasy VI A  

7.30 1)  + Wojciech Mroczko – int. od Syna z Żoną i Dziećmi;  

2) + Małgorzata Marczyk – int. od rodziny Nowaków 

18.30  + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska 

NIEDZIELA, 24 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA SALEZEGO, BISKU-

PA I DOKTORA KOŚCIOŁA 
7.30 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska 

9.00 + Teresa Kralka 

10.30 ++ Alicja, Józef i Bogusław 

12.00 Dziękczynna z okazji 50. rocz. ślubu Zofii i Zbigniewa 

13.15 ++ Jan, Maria, Jerzy Rokita 

17.00 Za Parafian 

18.30 + Janusz Kapałka 

20.00 + Weronika Jaśkowiec 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA II. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

/J 1, 35-42/  

Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przecho-

dzącego Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, 

jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że 

oni idą za Nim, rzekł do nich: «Czego szukacie?». Oni powiedzieli do 

Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?». Odpowie-

dział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie miesz-

ka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. 

Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był 

Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł 

do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa. I przyprowa-

dził go do Jezusa. 

A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn 

Jana; ty będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr.  

 

REFLEKSJA 

Jezus gromadzi wokół siebie uczniów. Pierwsi przychodzą 

uczniowie św. Jana Chrzciciela. To on wskazał Baranka Bożego. Pragną 

bliżej poznać Nauczyciela. Jeden przyprowadza swego brata. Nie zazdro-

ści mu zmiany imienia zapowiadającej ważną funkcję. Uczmy się dzielić 

radością z poznania prawdy i dobra. Przyprowadzać kolejnych uczniów 

do Zbawiciela. Cieszmy się z tego dobra, które spotyka innych. 



ŚW. JÓZEF,  

PATRON NA DZISIEJSZE CZASY, CZ. IV 

 

Stanął na wysokości zadania. Jako opiekun Jezusa za-

pewne cieszył się nim tak, jak robiłby to biologiczny ojciec – 

przykładowo kiedy Jezus stawiał pierwsze kroki na tej ziemi. 

Z pewnością uczył Go także swojego rzemiosła (por. Mk 6, 3). 

Wychowywał Go tak, jak potrafił, a Jezus wzrastał w łasce i 

mądrości u Boga i ludzi (por. Łk 2, 52).  

To właśnie Józef wprowadzał Jezusa w tajniki Tory, bo w judaizmie reli-

gijna edukacja synów zwyczajowo przypada ojcu. Ojciec celebruje główne uro-

czystości religijne, w których zawsze ważny jest aspekt rodzinny. Również Józef, 

tak jak ojcowie innych rodzin, musiał każdej soboty przyprowadzać Jezusa do 

synagogi, wpajając mu ten typowy dla praktykującego Żyda obyczaj – czytamy o 

tym w Ewangelii św. Łukasza (Święci na każdy dzień, 2009, t. 1, s. 101).  

Józef umarł, nie wypowiadając ani jednego słowa w Piśmie Świętym. 

Ewangelia też nie podaje szczegółów jego śmierci. Na weselu w Kanie Galilejskiej 

nie ma o nim już mowy, więc prawdopodobnie w tamtym okresie już nie żył. Inte-

resująca w tym temacie jest Protoewangelia Jakuba, która opisuje legendę o św. 

Józefie Cieśli. Według niej Józef do żył stu jedenastu lat: A śmierć przyszła na 

niego w sto jedenastym roku życia, gdzie ani jeden ząb nie był zepsuty w jego 

ustach, ani jego oczy nie były ociemniałe, lecz jego zdolność widzenia była taka 

jak małego dziecka. Nigdy nie był słaby, lecz nadal pracował w zawodzie ciesiel-

skim do dnia, kiedy położył się złożony chorobą, na którą miał umrzeć.  

Święty Józef w pewien sposób zyskał przewagę nad swoim biblijnym 

imiennikiem, Józefem egipskim z Starego Testamentu, który żył sto dziesięć lat 

(por. Rdz 50, 26). Ponadto długość życia była uważana za znak Bożego błogosła-

wieństwa i świętości (por. Biel S., Mężczyźni, 2016, s. 43-46). CDN. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA  

II. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. Dziś 24. Dzień Judaizmu w Kościele Katolickim. Możliwość udziału w 

wydarzeniu przez pośrednictwo platformy Zoom. Szczegóły na stronie interneto-

wej parafii.  

Jutro rozpoczynamy Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan po hasłem 

Trwajcie w miłości mojej, a przyniesiecie obfity owoc zaczerpniętym z Ewangelii 

według św. Jana, który potrwa on do 25 stycznia br. W Krakowie nabożeństwo 

centralne pod przewodnictwem bpa Damiana Muskusa odbędzie się w niedzielę 24 

stycznia o godzinie 15.30 w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Łagiewnikach z 

ograniczoną liczbą wiernych. Transmisja nabożeństwa za pośrednictwem Interne-

tu. Szczegóły na stronie internetowej parafii. 

            Za uczestnictwo w krakowskim nabożeństwie centralnym można uzyskać 

odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. 

            2. W bieżącym tygodniu we wtorek wspomnienie św. Józefa Sebastiana 

Pelczara, biskupa, w czwartek wspomnimy św. Agnieszkę, dziewicę i męczennicę. 

            3. Najbliższą niedzielę z ustanowienia papieża Franciszka przeżyjemy jako 

Niedzielę Słowa Bożego.  

            Wtedy też w oparciu o apel przewodniczącego Konferencji Episkopatu 

Polski, arcybiskupa Stanisława Gądeckiego wesprzemy modlitwą i ofiarą pienięż-

ną do skarbony przy Wspólnocie poszkodowanych w wyniku trzęsienia ziemi 

Chorwatów.  

            4. W najbliższy, trzeci czwartek miesiąca o godzinie 18.00 w kościele gór-

nym nabożeństwo do św. Jana Pawła II, którego w naszej parafii czcimy jako Pa-

trona rodzin, z możliwością oddania czci relikwiom Świętego. 

            5. Zapraszamy studentów na Mszę św. w intencji o dobrą sesję w ponie-

działek, 25 stycznia o godzinie 19.30 w kościele dolnym. 

            6. Od jutra rozpoczynamy wizytę duszpasterską według porządku opubli-

kowanego na stronie internetowej oraz stosując się do deklaracji przyjęcia po ko-

lędzie przedłożonych przez Parafian. W bieżącym roku księża będą odwiedzać 

mieszkania chętnych bez towarzystwa ministrantów, żeby nie wzmagać niebezpie-

czeństwa sanitarnego. 

 W bieżącym tygodniu wyznaczeni księża w godzinach od 18.00 do 20.00 

w dni powszednie podczas rozmowy telefonicznej podadzą termin wizyty w dni 

drugiego tygodnia kolędy (25.01 - 1.02.2021). 

            7. Dzieciom i młodzieży, jak również nauczycielom życzymy owocnej 

pracy w drugim semestrze roku szkolnego, przede wszystkim powrotu do stacjo-

narnej nauki w szkole. 

 8. Wojewoda Małopolski prosił, by przypomnieć, że: W miniony piątek 

ruszyła rejestracja szczepień przeciw COVID-19 dla seniorów, którzy skończyli 80 

lat. Od 22 stycznia będą mogły zarejestrować się osoby powyżej 70. roku życia. 25 

stycznia rozpoczną się szczepienia dla zarejestrowanych seniorów. Już jutro roz-

poczniemy szczepienia pierwszych Mieszkańców Domów Pomocy Społecznej. 

Osoby, które mają pytania lub chcą uzyskać więcej informacji, mogą skorzystać z 

bezpłatnej ogólnopolskiej infolinii – pod numerem telefonu 989. 

 Osoby, które będą chciały zaszczepić się przeciw COVID-19, ale mają 

trudność z dotarciem do punktu szczepień oraz osoby niepełnosprawne, będą mo-

gły skorzystać z bezpłatnego transportu zorganizowanego przez gminy.  

       9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Alicję Kucharczyk oraz śp. 

Wiesławę Kowalczyk. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


