
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 31 maja do 6 czerwca 2021 

Poniedziałek, 31 maja – ŚWIĘTO NAWIEDZENIA NMP 
7.00 1) + Aniela Rogala; 2) + Józefa Suberlak – int. od Anny i Rafała z Dziećmi; 

3) + Jadwiga Fillman-Zwierska – int. od rodz. Beczkiewiczów 

7.30 ++ Eugeniusz i Helena 

18.30 + Maria Białota w 9. rocz. śm. 

Wtorek, 1 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. JUSTYNA, MĘCZENNIKA 
7.00 ++ Maria, Adam Wojtanowicz 

7.30 + Jadwiga Fillman-Zwierska – int. od Liliany z Córkami z USA 

18.30  O bł. Boże i opiekę MB dla Weroniki i Joachima 

Środa, 2 czerwca – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW MARCELINA I PIOTRA 

7.00 + Jadwiga Fillman-Zwierska – int. od syna Jacka z Rodziną 

7.30 + Józefa Suberlak – int. od Anny i Rafała z Dziećmi 

18.30 W intencji Radio Maryja 

Czwartek, 3 czerwca – UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI 

CHRYSTUSA 

7.30  O bł. Boże i zdrowie dla Rity w 80. rocz. urodzin 

9.00 + Alicja Kucharczyk – int. od rodz. Wojtaszek i Lach z Proszówek 

10.30 + Teresa Kralka 

12.00  

16.00 1) Za Parafian; 2) + Edward Olech – int. od wnuczki, Jul 

ii; 3) ++ Kazimiera i Roman Lisowscy; 4) + Zbigniew Otto;  

5) + Cecylia Spytek w 1. rocz. śm. 

18.30 + Aleksandra Hohol 

Piątek, 4 czerwca – WSPOMNIENIE BŁ. MICHAŁA GIEDROYCIA, ZAKONNIKA 

7.00 1) ++ Za Zm. Wypominanych w wypominkach;  

2) + Jadwiga Fillman-Zwierska – int. od Agaty, Leszka i Staszka z Rodzinami 

9.00 + Józefa Suberlak – int. od Róży I. 
17.00 ++ Janina, Stanisław 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ  

Sobota, 5 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. BONIFACEGO, BISKUPA I MĘCZENNI-

KA 

7.00 1) + Jadwiga Fillman-Zwierska – int. od Zofii i Stanisława Biedroń;  

2) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Roberta i jego Rodziny 

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

2) + Wiesława Filipowicz – int. od rodziny Suberlaków 

18.30 ++ Katarzyna i ++ Zm. z rodzin Bruzdów, Chudzików, Tyranowskich i Jakubowskich 

X. NIEDZIELA ZWYKŁA, 6 czerwca – WSPOMNIENIE ŚW. NORBERTA, BISKUPA 

7.30 O bł. Boże dla Członków Róży III. oraz za ++ Zm. o wieczny odpoczynek 

9.00 ++ Władysław, Maria, Ludwik 

10.30 ++ Zofia, Wit, Andrzej Durańscy 

12.00 ++ Maria, Tadeusz w 4. rocz. śm. 

13.15 Za Parafian – CHRZEST  

17.00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30 + Antoni Maroń 

20.00 + Józefa Suberlak – int. od syna, Tomasza z Rodziną 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA UROCZYSTOŚĆ  

NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

/Mt 28, 16-20/  

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam, gdzie Jezus 

im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. 

Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana 

Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie 

wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świę-

tego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja 

jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata». 

 

REFLEKSJA 

Galilea to nasza codzienność, w której mamy oddawać hołd Bogu. 

Wszelkie wątpliwości pomaga przezwyciężać wiara. Sakrament chrztu 

świętego włącza nas do wielkiej chrześcijańskiej rodziny. Zanurzeni w 

wodzie – jak w śmierci Chrystusa – zmartwychwstajemy razem z Nim, 

już jako „nowe stworzenie”. Autentycznym uczniem Pańskim jest czło-

wiek  „zanurzony” nie tylko w wodzie, lecz w Bogu. Słowem i przykła-

dem życia uczy innych zachowywać Jego naukę. 

  



CZY JESTEŚMY ŚWIADKAMI  

 NOWEJ REWOLUCJI?, CZ. II 

W kulturze intelektualnej dominuje prąd myślowy zwany 

naturalizmem. Według niego nie zachodzi istotna różnica między człowiekiem a by-

tami, które tradycyjnie traktowano jako od niego niższe. Rozwój nauk biologicznych i 

nauk informatycznych skłania myślicieli do opisywania człowieka wyłącznie w kate-

goriach subtelnie rozwiniętego układu nerwowego lub systemu przetwarzania danych. 

W tej sytuacji różnica między człowiekiem a zwierzętami jawi się jako tylko ilościo-

wa, a nie jakościowa. (Dotyczy to także naszej relacji do takich ludzkich wytworów 

jak komputery). Powyższą  tendencję myślową, która obecnie się nasila, Edmund Hus-

serl nazwał (w latach trzydziestych ubiegłego wieku) „kryzysem nauki europejskiej” i 

„kryzysem europejskiego człowieczeństwa”. Kryzys ten polega na tym, że człowiek z 

powodzeniem zainteresował się wszystkim, co fizyczne, zapominając o własnym du-

chu, dzięki któremu jego (poznawcze i praktyczne) sukcesy są możliwe. 

Jeśli chodzi o kulturę masową, to – podobnie – panuje w niej zainteresowanie 

nie tym, co duchowe i wyższe, lecz tym, co biologiczne i niższe. Jej treścią są bardzo 

często ludzkie instynkty. Wcześniej kultura stała na straży, by nie uczyniły one z nas 

swoich niewolników. Dlatego katalogowano ludzkie wady i pokazywano, do jakiego 

zła one prowadzą. Współczesna kultura masowa jednak promuje obraz, w którym 

wady nie są złe. Chciwość stała się konsumpcją, rozwiązłość – ekspresją, obżarstwo – 

nawykiem żywieniowym, alkoholizm – rodzajem imprezowania, a lenistwo – luzem. 

Znamienne, że ludzie zaczynają się definiować nie w kategoriach swych poglądów i 

form życia duchowego, lecz w kategoriach swych upodobań konsumpcyjnych, seksu-

alnych, kulinarnych czy rozrywkowych. W ten sposób ginie specyfika naszego czło-

wieczeństwa. 

Skoro już tyle razy mówiliśmy „nie”, w końcu musieliśmy powiedzieć „nie” 

samym sobie. I nie ma już niczego, czemu sensownie można powiedzieć „tak”. Chyba 

że po kolei wrócimy do mówienia „tak” Bogu, Chrystusowi i Kościołowi. 

Ogłoszenia Duszpasterskie na uroczystość Najświętszej Trójcy 

1. Jutro święto Nawiedzenia NMP i zakończenie nabożeństw majowych z proce-

sją. We wtorek wspomnienie św. Justyna, męczennika i Dzień Dziecka. Boży Młyn Zapra-

sza 2 czerwca o godz. 16.30 dzieci na turniej szachowy. Zgłoszenia mailowo i telefonicz-
nie (kontakt@stowarzyszenielatarnia.pl, tel. 535 585 895). O 18.00 we wtorek rozpocz-

niemy codzienne odprawianie nabożeństw czerwcowych ku czci Najświętszego Serca 

Pana Jezusa. W czwartek Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. 

2. Msze święte w uroczystość Bożego Ciała o godzinie 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 

16.00 z procesją do czterech ołtarzy i o 18.30. Nie odprawiamy w Boże Ciało Mszy św. o 

13.15 i o 20.00. W procesji w Boże Ciało przejdziemy do plenerowych ołtarzy euchary-

stycznych przy ulicy Na Błonie, przy bloku 9a, na rogu ul. Justowskiej i Machaya, przy ul. 

Armii Krajowej na wysokości bloku 85. i na stopniach przed wejściem do kościoła. Ołta-

rze przygotowują odpowiednio Katolicka Odnowa w Duchu Świętym Manus Domini, 

mieszkańcy domów jednorodzinnych, młodzież oazowa i pracownicy parafialni, zwłaszcza 

kościelni i florystka parafialna. Pomiędzy drugim i trzecim ołtarzem odśpiewamy Litanię 

do NSPJ.  

Zapraszamy do udziału w procesji w Boże Ciało i w oktawie malutkie dzieci sy-

piące kwiaty, możliwie w strojach krakowskich, dzieci z klas III w strojach pierwszoko-

munijnych, ministrantów i lektorów, oazę, asysty do niesienia feretronów i chorągwi, różę 

męską i mężczyzn z Manus Domini do niesienia baldachimu. Zachowujemy dystans i 

dezynfekcję przy wyjściu z kościoła. Wszystkich wiernych zapraszamy do udziału w pro-

cesji eucharystycznej w uroczystość i w oktawie po wieczornej Mszy św. Chorym pole-

camy transmisję Mszy św. i procesji o godzinie 16.00 w Boże Ciało. Uczestniczący 

otrzymają ulotki z zestawem pieśni w czasie procesji. W ten dzień kancelaria parafialna i 

Jadłodajnia św. Jana Kantego nieczynne. 

 Metropolita Krakowski, abp Marek Jędraszewski zaprasza na procesję Bożego 

Ciała z Wawelu na Rynek naszego miasta w czwartek od godziny 9.00.  

3. W pierwszy piątek czerwca Msze św. w naszym kościele i okazja do spowiedzi 

św. jak zwykle w pierwsze piątki. Ks. Zbigniew zaopatrzy chorych wyjątkowo w piątek od 

godziny 9.00 ze względu na sobotni wyjazd do Częstochowy. Pozostali księża o zwykłej 

porze, czyli w sobotę od 9.30. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana 

tajemnic różańcowych dla róż różańcowych w kościele dolnym.  

 Środowe odmawianie różańca przez róże w czerwcu utrzymamy po Mszy św. 

wieczornej w kościele górnym. Zelator informuje celebransa wieczornej liturgii o godzinie 

17.55 o gotowości  prowadzenia różańca.   

4. W 30-osobowym busie, który zabierze nas na Jasną Górę na 9. Ogólnopolską 

Pielgrzymkę Żywego Różańca mamy jeszcze 12 wolnych miejsc. Wyjazd o 6.00 z parkin-

gu przy kościele, powrót ok. godziny 17.00. Koszt nie przekroczy 20 PLN. Przejazd dzieci 

za darmo. 

 Otrzymaliśmy ofertę odpłatnej opieki nad osobą starszą od kogoś, kto w ostatnim 

czasie utracił pracę. W obu sprawach, po szczegóły i na zapisy zapraszamy do zakrystii 

lub  kancelarii w godzinach urzędowania.  

  5. Pan przychodzi doglądnąć nasze zagrody. Dziękujemy za dbałość o zieleń 

wokół kościoła p. Edwardowi Śliwińskiemu i jego współpracownikowi p. Krzysztofowi, a 

pani Zofii Turoń za stałą pielęgnację kwiatów na placu kościelnym. 

6. W maju wykonaliśmy przycinanie tui w placu kościelnym, zakupiliśmy nową 

kosiarkę poziomą (poprzednia, zużyta nie nadaje się już do remontu) i założyliśmy klima-

tyzatory w mieszkaniach księży (zwłaszcza na drugim piętrze plebanii egzystowanie w 

mieszkaniach podczas upałów było trudne do wytrzymania) Wydatki na powyższe cele 

sięgnęły kwoty 25 tysięcy PLN. Opłaciliśmy też kwietniowe ogrzewanie kompleksu para-

fialnego. Sezon grzewczy od października 2020 do kwietnia pochłonął sumę 75 849,8 

PLN czyli o 11 tys. PLN więcej niż w poprzednim sezonie, a wiemy, że za maj powinni-

śmy się spodziewać kolejnej faktury. Mimo to udało nam się spłacić dług, o którym mówi-

liśmy w grudniu 2020. We wrześniu br. czeka nas gruntowny remont balkonów plebań-

skich. Nie gasimy ducha, dziękujemy za godną podziwu szczodrość Parafian w trudnych 

czasach postępującej drożyzny. W najbliższą, pierwszą niedzielę miesiąca  zbierzemy 

składkę na potrzeby inwestycyjne parafii. 


