
Janie Kanty, święty Studencie i Profesorze. 
Święty Człowieku. Prosimy, oświetlaj naszą 

drogę poszukiwania prawdy. Pomóż nam 
znajdować odpowiedź na pytanie – jak dobrze 
żyć. Uwrażliwiaj nas na potrzebę znajdowania 
tej odpowiedzi w Ewangelii i w wielowiekowej 
Tradycji Kościoła. Pomóż nam żyć tak, jak tego 
oczekuje od nas Pan Bóg. Niech zniknie z naszego 
życia rozdźwięk pomiędzy tym, co mówimy, i tym, 
co czynimy. Pomóż nam rozeznawać i wypełniać 
do końca życiowe powołanie.

Przypominaj nam, że stworzeni na Boży obraz 
i Boże podobieństwo sami mamy stawać się 
miłością. Nie liczyć na zapłatę, na wdzięczność. 
Kochać ofiarnie. Kochać po to, aby każdy spotkany 
przez nas potrzebujący, dzięki naszej miłości mógł 
poczuć osobistą godność. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen.

Zgłębiając wiedzę o Bogu, stawałeś się miłosierny 
wobec ludzi. Twoja wiara była żywa. Rodziła 
owoce miłosierdzia. Pielgrzymując po ziemi, 
nie skąpiłeś współczesnym czasu, serca, 
pieniędzy. Ujmuje nas to. Dziś również, jak 
w średniowiecznym Krakowie, czcimy Cię nade 
wszystko jako ci, którzy potrzebują Bożego 
miłosierdzia, wykładowcy, studenci, spotkani na 
ulicy. Prosimy Ciebie, opromienionego blaskiem 
świętości Boga, byś wstawiał się za nami jako 
kochający Pasterz. Rozbudzaj w nas nadzieję na 
to, że dostąpimy miłosierdzia Boga, o ile sami 
będziemy miłosierni. 

Z modlitwy do św. Jana Kantego autorstwa  
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego, odmawianej w parafii 
w każdy pierwszy czwartek miesiąca na zakończenie 
całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu.

Podczas swojej wizyty pasterskiej w parafii, po-
zostawiwszy zagadnienia o charakterze admi-
nistracyjnym osobom oddelegowanym, biskup 
powinien skoncentrować się na spotkaniach oso-
bistych, poczynając od proboszcza i innych kapła-
nów. To właśnie w takich chwilach najbardziej 
zbliża się on do swojego ludu poprzez sprawowa-
nie posługi słowa, uświęcanie i pasterskie prze-
wodzenie, poznając bardziej bezpośrednio niepo-
koje i troski, radości i oczekiwania ludzi, mogąc 
ofiarować każdemu słowo nadziei. 

Biskup nawiązuje wówczas bezpośredni kontakt 
przede wszystkim z osobami najuboższymi, star-
szymi i z chorymi. Przeprowadzona w ten sposób 
wizyta pasterska jawi się w swojej prawdziwej 
istocie jako znak obecności Pana, który nawiedza 
swój lud w pokoju.

Z Adhortacji Apostolskiej Jana Pawła II  
Pastores gregis, 46.

Jego Ekscelencji  
Księdza Biskupa  
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Każdy ma swój Giewont, dobrze, jeśli z krzyżem. 
Każdy ma swoją Dolinę Białego.  
Piękna, spokojna, potem nagle stroma,  
zaskakuje, męczy. [...] 
Podszedłem do krzyża.  
Ucałowałem stalowe ramy. 
Wierzchołek krzyża był ledwie widoczny,  
Stałem w bezruchu. [...] 
To nie był pocałunek zwykłego metalu. 
Był to dotyk miłości, która mną targnęła.[...] 
Cicho mówię temu, który na nim zawisł, 
nie dopuść, bym zmarnował to,  
coś zasiał na Giewoncie.

Bp Jan Szkodoń, fragmenty utworu Biała droga na Giewont 
z tomiku Refleksje o życiu, s. 10.
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PIĄTEK, 7 GRUDNIA
wsp. św. Ambrożego

Liturgia Słowa z piątku pierwszego tygodnia Adwentu

1. czytanie (Iz 29,17-24)
W owym dniu oczy niewidomych będą widziały.
Psalm (Ps 27 [26])
Pan moim światłem i zbawieniem moim.
Ewangelia (Mt 9,27-31)
Uzdrowienie niewidomych, którzy uwierzyli w Jezusa.

8.55 – Wizyta w Szkole Podstawowej nr 153 im. Księ-
dza Profesora Józefa Tischnera.

9.50 – Wizyta w Zespole Szkół Ogólnokształcących 
nr 8 im. profesora Akademii Krakowskiej św. Jana Kan-
tego.

10.45 – Wizyta w Samorządowym Przedszkolu Arty-
stycznym nr 137.

11.30 – Wizyta w Przedszkolu Nr 38 Akademia Zielo-
nego Misia.

12.15 – Wizyta w Przedszkolu Montessori Dreams.

13.00 – Obiad na plebanii.

18.30 – Msza św. dla Parafian na rozpoczęcie wizytacji 
z udziałem Grona Pedagogicznego szkół i przedszkoli 
naszej parafii.

20.00 – Spotkanie przy kolacji z nauczycielami na ple-
banii.

W sobotę liturgia z Uroczystości

1. czytanie (Rdz 3,9-15)
Wprowadzam nieprzyjaźń pomiędzy potomstwo  
twoje i potomstwo niewiasty.
Psalm (Ps 98,1-4)
Śpiewajcie Panu, bo uczynił cuda.
2. czytanie (Ef 1,3-6. 11-12)
Bóg wybrał nas w Chrystusie przed założeniem świata.
Ewangelia (Łk 1,26-38)
Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą.

SOBOTA, 8 GRUDNIA
UROCZYSTOŚĆ  

NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP

7.00 – Msza św. z udziałem zaproszonych.

Po Mszy św. spotkanie w kościele z Różami Różańco-
wymi, Strażą Honorową NSPJ, Rodziną Radia Maryja, 
Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej, z Zespołem 
Charytatywnym i łącznikami w kościele górnym.

9.00 – Msza św. z udziałem zaproszonych.

Po Mszy św. spotkanie z Kręgami Domowego Kościoła, 
Kręgiem Biblijnym, Odnową w Duchu Świętym Manus 
Domini, Wolontariuszami Poradni Pomoc  bliźniemu 
i Młynarzami w Bożym Młynie.

12.00 – Godzina Łaski – adoracja Najświętszego Sakra-
mentu w kościele dolnym.

14.30 – 16.30 – Odwiedziny ks. biskupa u matki księ-
dza, wdowy, wielopokoleniowej rodziny kleryka, ro-
dziny wielodzietnej, w mieszkaniu chorego, w domu 
zakonnym Sióstr Misjonarek Szkoły.

17.00 – Msza św. dla rodzin dzieci pierwszokomunij-
nych z błogosławieństwem medalików i z udziałem 
zaproszonych.

Po Mszy św. spotkanie z PanaMa Chór, orkiestrą pa-
rafialną, scholą dziecięcą Boże  nutki i ministrantami 
w kościele dolnym.

18.30 – Msza św. z udziałem młodzieży, zwłaszcza 
przygotowujących się do bierzmowania.

19.15 – Akatyst wykonany przez młodzież parafii, po 
nim spotkanie z młodzieżą w sali nr 3.

2. NIEDZIELA ADWENTU
9 GRUDNIA

Liturgia Słowa z 2. niedzieli Adwentu w roku C

1. czytanie (Ba 5,1-9)
W drodze do nowego Jeruzalem

Psalm (Ps 126 [125])
Pan Bóg uczynił wielkie rzeczy dla nas

2. czytanie (Flp 1,4-6. 8-11)
Bądźcie czyści i bez zarzutu na dzień Chrystusa

Ewangelia (Łk 3,1-6)
Wszyscy ludzie ujrzą zbawienie Boże

7.30 – Msza św. z homilią, pozdrowieniem i błogo-
sławieństwem, celebrowana przez biskupa.

9.00 – Msza św. z udziałem młodzieży, którą biskup 
pozdrowi i pobłogosławi.

10.30 – Msza św. z udziałem dzieci, również malut-
kich, które biskup pozdrowi i pobłogosławi .

12.00 – transmitowana Msza św. z homilią, pozdro-
wieniem i błogosławieństwem biskupa (również dla 
tych, którzy korzystają z transmisji internetowej).

13.15 – Msza św. z pozdrowieniem i błogosławień-
stwem biskupa.

14.00 – Obiad na plebanii i spotkanie z Katechetami, 
pracownikami parafii (Organista i Kościelni) i Nad-
zwyczajnymi Szafarzami Eucharystii.

17.00 – Msza św. z pozdrowieniem i błogosławień-
stwem biskupa, po niej spotkanie z Migdałkami 
w sali nr 4. 

18.00 – Modlitwa za zmarłych w kościele górnym.

18.30 – Msza św. z pozdrowieniem i błogosławień-
stwem biskupa.

20.30 – Msza św. na zakończenie wizytacji kanonicz-
nej z homilią, pozdrowieniem i błogosławieństwem, 
celebrowana przez biskupa.

Wizytacja kanoniczna JE Księdza Biskupa Jana Szkodonia


