
                

           INTENCJE  MSZALNE  21 - 27  IX   2015 

 

Poniedziałek  21  IX 

   7.00   + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska/ 

   7.30   + Sabina Jabłońska w 2 r. śmierci 

 18.30   ++ Władysław Kasprzycki/ intencja od państwa: Kurpiel i Pasternak  

                 z Kalwarii Zebrzydowskiej 
                                  

  Wtorek    22  IX 
    7.00  + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska 

    7.30   O Boże Błogosławieństwo i opiekę M. B i o zdrowie dla: Mileny, Artura i Heleny 

  18.30  ++ Michał i Michalina 
     
Środa   23  IX 
   7.00  + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska  

   7.30  ++ Maria, Zbigniew, Antoni  

 18.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę M. B. Różańcowej 

             i św. Ojca  Pio, dla żyjących członkiń z VIII Róży, a dla zmarłych, w tym dla     

             + Kazimiery, o pokój wieczny 

 

 Czwartek  24  IX 

    7.00  + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska 

    7.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Krzysztofa 

  18.30  ++ Maria i Jozef 
                 

Piątek   25  IX 

   7.00  1) + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska 

            2) + Rozalia Siewierska 

   7.30   O potrzebne łaski w walce z chorobą 

 18.30  ++ Ludwik w 30 r. śmierci i Jadwiga Kęsek 
            
Sobota  26  IX 

   7.00  1) + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska 

            2) + Władysław Wach 

   7.30  ++ Olga i Michał 

 18.30    + Małgorzata Kowalska-Wójcik  
            
Niedziela   27  IX 

  7.30   + Zygfryd Motyka w 88 r. urodzin 

  9.00   ++ Krystyna w 35 r. śmierci. Aleksander i Marta 

10.30   + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska 

12.00   ++ Stefania, Adam, Józef Dudek 

13.15   + Józef  otundo  w 7 r. śmierci 

17.00   ++ Anna Urbaś w 18 r. śmierci oraz rodzice Janina i Władysław Pachacz. 

                 Oraz Janina i Albin Kozłowscy 

18.30   O Boże Błogosławieństwo dla Joanny i Pawła w 8 r. ślubu 

20.00   ++ Włodzimierz Czerniawski i ż. Ewa 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 
                                                                                                         
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Mk 9, 30-37 / 
 

Jezus i Jego uczniowie podróżowali przez Galileę, On jednak nie chciał, żeby kto wiedział  

o tym. Pouczał bowiem swoich uczniów i mówił im: Syn Człowieczy będzie wydany w ręce 

ludzi. Ci Go zabiją, lecz zabity po trzech dniach zmartwychwstanie. Oni jednak nie rozumieli 

tych słów, a bali się Go pytać. Tak przyszli do Kafarnaum.  Gdy był w domu, zapytał ich: 

O czym to rozmawialiście w drodze? Lecz oni milczeli, w drodze bowiem posprzeczali się 

między sobą o to, kto z nich jest największy. On usiadł, przywołał Dwunastu i rzek do nich: 

jeśli kto chce być pierwszym, niech będzie ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Potem 

wziął dziecko, postawił je przed nimi i objąwszy je ramionami, rzekł do nich: kto przyjmuje 

jedno z tych dzieci w imię moje, Mnie przyjmuje, a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie,  

lecz Tego, który Mnie posłał.   

 

REFLEKSJA 

Tokiem myślenia niektórych apostołów rozumują ludzie w każdej epoce i w każdym 

miejscu. Władza! Największa pokusa, która potrafi zaślepić człowieka. Dla jej 

zdobycia/osiągnięcia człowiek potrafi poświęcić wiele, czasem nawet wszystko. A Pan Jezus 

pokazuje nam przez wieki i także  dzisiaj – władza to służba.   

 

Ojciec Pio. 

Francesco Forgione  urodził się w Pietrelcinie /południowe Włochy/  25 maja 1887 roku. Już 

w dzieciństwie często szukał samotności, oddawał się modlitwie i medytacji. Gdy miał 5 lat 

objawił mu się po raz pierwszy Pan Jezus. W wieku 16 lat założył habit kapucyński i przyjął 

imię Pio. Gdy wybuchła I Wojna Światowa, został powołany do wojska, ale ze względu na 

słabe zdrowie, szybko wrócił do klasztoru. W lipcu 1916 roku przybył do San Giovanni  

Rotondo. We wrześniu 1918 roku podczas modlitwy otrzymuje niezwykły dar – stygmaty. 

Na jego dłoniach, stopach i boku pojawiły się otwarte rany – znaki męki Jezusa. Do San 

Giovanni Rotondo zaczęły przybywać tysiące pielgrzymów. W różnym celu. Jedni z 

ciekawości, inni pragnęli uczestniczyć w Eucharystii sprawowanej przez Ojca Pio, a jeszcze 

inni stali w wielogodzinnych kolejkach do jego konfesjonału.   

 

 

 

 



 Stygmaty i mistyczne przeżycia stały się przedmiotem wnikliwych badań przełożonych.  

W związku z tym Ojciec Pio na czas dwóch lat otrzymał zakaz odprawiania publicznie Mszy 

świętej i spowiadania wiernych. Po wielu dokładnych badaniach lekarze wydali następujące 

oświadczenie: …stygmatyczne rany, nie są wytłumaczalne z punktu widzenia nauki. 

Ojciec Pio był mistykiem. Często surowo pokutował, bardzo dużo czasu poświęcał na 

modlitwę. Wielokrotnie przeżywał religijne ekstazy i objawienia świętych osób: Maryi, 

Jezusa i swojego Anioła Stróża. Pan Bóg obdarzył go również niezwykłym darem bilokacji – 

czyli znajdowania się równocześnie w dwóch różnych miejscach. W 1922 roku powstał 

inicjatywa wybudowania szpitala w San Giovanni Rotondo. Szpital szybko powstawał, a 

rozliczne problemy finansowe dziwnym trafem zawsze po modlitwie Ojca Pio szybko się 

rozwiązywały. Dom Ulgi w Cierpieniu –bo tak nazwano ten kompleks szpitalny, otwarto w 

maju 1956 roku. W latach 60-tych Ojciec Pio zaczął zapadać na zdrowiu. Zmarł w klasztorze 

23 września 1968 roku. Na kilka dni przed śmiercią zagoiły się jego stygmatyczne rany, 

które nosił 50 lat! Ojciec święty Jan Paweł II beatyfikował Ojca Pio w 1999 roku, a 

kanonizował 16 czerwca 2002 roku.   

 

Uchodźcy – problem Afryki, Europy, pośrednio lub bezpośrednio każdego z nas. 

Od wielu lat, a od kilku miesięcy z coraz większym natężeniem ten problem rośnie. 

Dotyczy tych którzy uciekają bo: jako chrześcijanie mogą w swojej ojczyźnie zostać zabici, 

szukają miejsca gdzie znajdą lepszą pracę i lepsze warunki życia, chcą się dostać do tych 

krajów, które zapewniają praktycznie darmową opiekę socjalną przybyszom. W tej masie 

ludzi kryje się wiele ludzkich dramatów i marzeń o przyszłości. Jest też druga strona. To ci, 

którzy chcą otwierać lub zamykać granice państw i swoich domów dla przybyszów. Wiele 

lęków, obaw, niepewności. Apele polityków, papieża Franciszka, różnych ludzi. Rozterki i 

kłótnie. Różne poglądy na ten temat. Różne punkty widzenia.  

Wśród tych różnych głosów padły takie ważne słowa:  Dziś Chrystus ma twarz uchodźcy. 

I niezależnie od tego, czy ktoś jest zwolennikiem, czy przeciwnikiem przyjmowania 

uchodźców, każdy może ofiarować dar swojej modlitwy. W środę 23 września w kilku 

miastach w Polsce odbędą się ekumeniczne nabożeństwa w intencji uchodźców. Kraków 

zaprasza do bazyliki Trójcy Świętej / kościół Ojców Dominikanów /. Celebrację poprowadzi  

ksiądz biskup Grzegorz Ryś. W liturgii wezmą udział także uchodźcy, a po nabożeństwie 

będzie spotkanie, podczas którego będzie się można wspólnie zastanowić, jaką pomoc 

możemy dać uchodźcom z Syrii i z innych miejsc. 

 

Dzień Środków Społecznego Przekazu – refleksja o mówieniu i słuchaniu. 

W Polsce obchodzimy ten dzień w dzisiejszą niedzielę. Dla dziennikarzy i dla 

słuchaczy/czytelników jest to ważne wezwanie. Dwa przesłania/ dwie myśli  na ten temat 

autorstwa ks. bp Wacława Depo i ks. bp Adama Lepy. 

W czasach szybkich, głośnych mediów, krąży anegdota mówiąca o tym, jak Pan Bóg 

zastanawia się, co ma zrobić, aby zainteresował się Nim człowiek pędzący przez życie po 

drogach świata. I dochodzi do wniosku, że musi wykupić ogłoszenie w gazecie – wtedy 

będzie zauważony. Do głoszenia Dobrej Nowiny można i trzeba wykorzystać wszystkie 

możliwe środki komunikacji – Głoście ewangelię całemu światu /Mk16,15/. 

Jest jeszcze druga strona medalu – wobec coraz większego uzależnienia człowieka od 

mediów /głownie elektronicznych/, może warto wspomnieć o ciszy, która jest integralną 

częścią komunikacji. Ernest Hemingway twierdził tak  – trzeba dwóch lat, żeby nauczyć się 

mówić, a pięćdziesięciu, żeby nauczyć się milczeć. Dialog, rozmowa, to mówienie i 

słuchanie!  /ks.B/ 

 

 

OGŁOSZENIA   PARAFIALNE     -    20 WRZEŚNIA  2015 

XXV  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 

1. Dziś jest 49 Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Członkowie Rodziny Radia 

Maryja rozprowadzają informacje przed dawnym barem Słoneczko i zbierają dobrowolne 

ofiary na Radio Maryja i telewizję Trwam. Zachęcamy  do lektury orędzia papieskiego na ten 

dzień. Dostępne jest ono również na stronie internetowej naszej parafii. 

 

2. W naszym kościele dziś o godzinie 17.00 Msza święta dla kandydatów do Bierzmowania, 

czyli uczniów klas I, II i III gimnazjum i ich rodziców. Po Mszy świętej spotkanie 

organizacyjne. W ramach comiesięcznych spotkań z przedstawicielami zakonów- w Roku 

Życia Konsekrowanego, dziś o godz. 16.00 w kościele dolnym spotkanie z proboszczem 

parafii MBNP, O. Ireneuszem Ryczkiewiczem, Redemptorystą. Zapraszamy. 

 

3. W liturgii bieżącego tygodnia: w poniedziałek święto św. Mateusza, Apostoła  

i Ewangelisty. We wtorek wspomnienie bł. Bernardyny Jabłońskiej, współzałożycielki  

ss. Albertynek. W środę wspomnienie św. Ojca Pio stygmatyka. W czwartek wspomnienie 

bł. Władysława z Gielniowa. 

  

4. Parafialny Zespół Charytatywny Caritas wznawia działalność od czwartku 24 września . 

Dyżur jak zwykle w Sali nr 8 od godz. 17.30. Wzorem lat ubiegłych, prosimy o przynoszenie 

na czwartkowe dyżury: odzieży, bielizny pościelowej, przyborów szkolnych i gospodarstwa 

domowego. Szczegóły dotyczące dyżurów zespołu znajdują się w gablocie. 

 

5. Łączników zapraszamy na spotkanie w czwartek po wieczornej Mszy świętej, a zelatorów 

róż różańcowych żeńskich i róży męskiej w piątek po Mszy świętej. Spotkania w bibliotece. 

 

6. Są jeszcze wolne miejsca na parafialną wycieczkę Poznajemy ojczyznę –Ponidzie. Wyjazd 

w najbliższą sobotę 26 września. Autokar wyjedzie z parkingu pod kościołem o godz. 7.00. 

Koszt wyjazdu 30 zł. Zapisy w zakrystii lub kancelarii. 

 

7. W najbliższą niedzielę oprawę wokalną liturgii Mszy św. o godz. 13.15 wzbogaci 

parafialna schola Światowych Dni Młodzieży. 

 

8. Koordynatorzy Wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Archidiecezji 

Krakowskiej, serdecznie zapraszają na 9 Ogólnopolskie Spotkanie Modlitewne Katolickiej 

Odnowy w Duchu Świętym – Strumienie Miłosierdzia w dniach 25-26 września 2015 roku. 

Spotkanie odbędzie się w kościele parafialnym pw. Matki Bożej Częstochowskiej na  

os. Szklane Domy. Szczegóły na plakatach i na ulotkach rozłożonych na stoliku. 

 

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Janusza Koreptę 

…wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie… 

 

 

  

 


