
 

INTENCJE  MSZALNE   30 I – 5 II  2017 
Poniedziałek – 30 I 

  7.00  1) Dziękczynna za zdrowie syna 

           2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Leszka, z okazji urodzin 

 7.30   + Andrzej Migacz w 2 r.śm. 

18.30  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska - zakończenie 
 

Wtorek – 31 I 

  7.00  ++ Ludwik i Aniela Oliwa 

  7.30  + Jan Misiak w 16 r.śm. 

18.30  + Józef Kaziród – int. od córki Grażyny z rodziną 
 

Środa – 1 II 

  7.00  + Adam Gąsiorek – int. od chrześnicy Pauliny i szwagra Janusza 

  7.30  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Zdzisławy i Jerzego 

18.30  Intencja Radio Maryja 
 

Czwartek – 2 II 

  7.00  Dziękczynna za powołania z naszej parafii s. Danieli i s. Renaty, z prośbą o potrzebne  

dla sióstr i opiekę MB 

  9.00  + Mieczysław Czerniejewski w 30 r.śm. 

17.00  ++ Paweł i Maciej Gaj  

18.30  O szczęśliwe urodzenie dziecka 
 

Piątek – 3 II 

  7.00  + za zmarłych wypominanych w wypominkach 

  9.00  + Genowefa Naglik w 2 r.śm. 

17.00  ++ Andrzej, Alicja i ich zmarli rodzice  

18.30  Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 
 

Sobota – 4 II 

  7.00  + Leszek Chmielowiec 

  7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa  

– int. od Róż Różańcowych 

18.30  + Stefan Ciężarek w 1 r.śm. 
 

Niedziela – 5 II 

  7.30  Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Członkiń I Róży 

Matki Bożej 

  9.00  ++ z rodziny Biedów, Frasików, Młynarczyków oraz ich rodzin 

10.30  + Tadeusz Kucharski w 4 r.śm. 

12.00  1) + Maria Burak w 50 r.śm. 

           2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla rodzin Parafian, którzy przyjęli kapłanów  

z wizytą duszpasterską 

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Irena i Tadeusz Różyccy, Cecylia Węc, Józef Żaba 

18.30  ++ Józef i Ireneusz Wachulec 

20.00  + Tomasz Pietroń 

                                                                                         

 

29 stycznia  2017    5/2017/120                                                                

 

WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 
EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Mt  5, 1-12 / 

 

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. 

Wtedy otworzył usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem 

do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą 

pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.  Błogosławieni, 

którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni 

Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani 

synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy wam urągają i 

prześladują was i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i 

radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. 

 
 

REFLEKSJA       

Błogosławiony to wybrany, wyróżniony przez Boga. Warunki wymienione w Ewangelii 

są bardzo trudne. Na pierwszy rzut oka, niemal niemożliwe do spełnienia. Ale jest 

zapewnienie o wielkiej nagrodzie. Pytanie – czy potrafię na taką nagrodę zasłużyć? A 
może inaczej, jak przeżyć swoje życie, żeby na taką nagrodę zasłużyć ? 

 

Archidiecezja Krakowska i jej Pasterze.                                                        

Historię tej Diecezji tworzyły wybitne postaci począwszy od św. Stanisława ze Szczepanowa 

- biskupa i męczennika, po kardynała Karola Wojtyłę - papieża Jana Pawła II. Powstanie 

diecezji krakowskiej wiąże się ze zjazdem gnieźnieńskim w roku 1000 – chociaż niektórzy 

historycy twierdzą, że biskupstwo krakowskie istniało już wcześniej a w czasie zjazdu 

gnieźnieńskiego zostało jedynie podporządkowane nowo powstałej metropolii 

gnieźnieńskiej. Pierwszym biskupem diecezji krakowskiej, wymienionym w najstarszym 

"Katalogu biskupów krakowskich" był Niemiec, Poppo. Okres średniowiecza to czas 

wybitnych pasterzy Kościoła krakowskiego. Do chwały ołtarzy podniesiono św. Stanisława 

ze Szczepanowa. Błogosławionym został uznany inny biskup krakowski - Wincenty 

Kadłubek. Uczony mąż, autor "Kroniki Polaków", jako pierwszy biskup krakowski wziął 

udział w soborze powszechnym (laterańskim IV w 1215 roku). 

 

 



 

Rola Krakowa, jako siedziby królów, silnego centrum politycznego, kulturalnego, a nade 

wszystko religijnego, wiązała się z pozycją i odpowiedzialnością biskupów krakowskich, nie 

tylko w kwestiach wiary. Ich wpływ na losy kraju, a nawet poniekąd Europy był znaczący. 

Najlepszym tego przykładem jest postać, duchownego - pierwszego polskiego kardynała - 

Zbigniewa Oleśnickiego, który zdecydowanie wpłynął na polską politykę międzynarodową 

za panowania Jagiełły i jego syna Władysława Warneńczyka. Akademia Krakowska 

zawdzięcza wiele biskupowi Piotrowi Wyszowi, egzekutorowi testamentu św. królowej 

Jadwigi. Dzieje biskupstwa krakowskiego silnie wiązały się także z historią Polski. 

Nieszczęścia, które uderzały w Ojczyznę, nie omijały także diecezji. Biskup krakowski 

Kajetan Ignacy Sołtyk, przeciwny wpływom Rosji, został schwytany podczas obrad 

sejmowych w Warszawie przez Moskali, i wywieziony do Kaługi. Od 1815 roku 

biskupstwem krakowskim rządzi Jan Paweł Woronicz, nominowany przez cesarza Rosji 

Aleksandra I, a namaszczony na biskupa w Warszawie. Poeta i wielki patriota. Za jego 

rządów diecezja krakowska została włączona do metropolii lwowskiej (1807-1818), później 

warszawskiej (1818-1880), a w latach 1880 – 1925 podlegała bezpośrednio Stolicy 

Apostolskiej. Przez 28 lat (od 1851 do 1879 roku) tron arcypasterza diecezji krakowskiej był 

nieobsadzony. Dopiero 8 czerwca 1879 roku dokonano konsekracji nowego biskupa. Został 

nim Albin Dunajewski - konspirator, więzień twierdzy Spielberg, profesor Akademii 

Duchownej w Warszawie. Jego pontyfikat zapisał się jako okres odnowy życia religijnego 

oraz odbudowy prestiżu diecezji. W XX wiek diecezję wprowadził kardynał Jan Puzyna.  Za 

jego działalności Książęco-Biskupie Seminarium otrzymało nowy, duży gmach u podnóża 

Wawelu. On też założył Muzeum Diecezjalne. W 1911 roku jego następcą został książę abp 

Adam Stefan Sapieha, którego pontyfikat (40 lat) trwał najdłużej w całej historii diecezji 

krakowskiej. W 1925 roku w ramach reorganizacji struktur diecezjalnych w Polsce Ojciec 

Święty Papież Pius XI utworzył metropolię krakowską. Stojący na jej czele kardynał Sapieha 

przeprowadził Kościół krakowski i wiernych przez trudny okres dwóch wojen światowych. 

Po jego śmierci przez ponad 12 lat diecezja krakowska nie miała Ordynariusza. Komuniści 

mocno blokowali nominację nowego metropolity, stąd diecezję objął jako administrator 

apostolski w 1946 roku, zmuszony do opuszczenia Lwowa - łaciński arcybiskup tego miasta 

Eugeniusz Baziak. Uwięziony pod koniec 1952 roku, a po zwolnieniu w 1953  roku 

wydalony z Krakowa abp Baziak objął kanoniczne obowiązki po październikowej odwilży w 

1957 roku i pełnił je do roku 1961. W tym czasie, kiedy arcybiskup przebywał na wygnaniu 

diecezją rządził jako wikariusz kapitulny bp Franciszek Jop. Po śmierci Arcybiskupa 

Baziaka kanonicy wawelscy wybrali na zarządzającego w okresie wakatu diecezją, biskupa 

Karola Wojtyłę. W 1964 roku papież Paweł VI powierzył biskupowi Karolowi Wojtyle 

kierowanie metropolią. Kardynał Karol Wojtyła w 1978 roku, został wybrany na Stolicę 

Piotrową. Jego następca - Kardynał Franciszek Macharski był pierwszym biskupem 

konsekrowanym przez nowego Ojca Świętego - 6 stycznia 1979. W tym samym roku 

otrzymał kapelusz kardynalski. Dla krakowian był i pozostał wielkim autorytetem. Kardynał 

Stanisław Dziwisz, wcześniej Prefekt Domu Papieskiego i osobisty sekretarz papieża Jana 

Pawła II, biskup od 1998, mianowany został arcybiskupem Krakowskim 3 czerwca 2005, 

jako 76 biskup w historii diecezji/archidiecezji krakowskiej. Pełnił tę posługę do 28 stycznia 

bieżącego roku. Od roku 1200 /od tej daty historycy ustalają dokładne pochodzenie 

biskupów/ 14 z nich pochodziło z Wielkopolski, tak jak obecny Arcybiskup Marek 

Jędraszewski.   /ks.B/ 

 

 

Ogłoszenia duszpasterskie 

 4. Niedziela Zwykła - 29 stycznia 2017 
 1) Wdzięczni za 11-letnią posługę Arcypasterza, Metropolity Krakowskiego 

gratulujemy ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi, od wczoraj kawalerowi Orderu Orła 

Białego, najstarszego i najwyższego odznaczenia państwowego Rzeczypospolitej Polskiej.  

 Wspieramy modlitwą i wyrażamy wolę współpracy w trosce o dobro Kościoła 

Krakowskiego pod przewodnictwem nowego Metropolity Krakowskiego,  Arcybiskupa 

Marka Jędraszewskiego. Dziś zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 

nabożeństwem ekumenicznym w Sanktuarium Jana Pawła II w na Białych Morzach o 15.30.  

2) We wtorek wspomnienie św. Jana Bosco, kapłana i 17. Dzień Islamu w kościele 

katolickim w Polsce. W czwartek święto Ofiarowania Pańskiego i 21. Dzień Życia 

Konsekrowanego. Msze św. w kościele górnym z pobłogosławieniem gromnic o 7.00, 9.00, 

17.00 i 18.30. Składką wesprzemy zakony kontemplacyjne. Kancelaria w ten dzień 

nieczynna. 3) W pierwszy czwartek lutego adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele 

dolnym od 8.00 do 16.45 i w kościele górnym od 19.15 do 20.00 animowana przez Odnowę 

w Duchu św. W czasie adoracji możliwość modlitwy wstawienniczej. W pierwszy piątek 

lutego okazja do spowiedzi od godziny 6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.30 w kościele dolnym. Po 

południu od 16.00 do 19.00 również w kościele dolnym ze względu na demontaż dekoracji 

bożonarodzeniowej w kościele górnym. Msze święte w pierwszy piątek lutego w kościele 

dolnym o godzinie 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Modlitwa wynagradzająca NSPJ po Mszy 

świętej o godzinie 7.00. Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godziny 21.00. W najbliższą sobotę różaniec prowadzony przez Akcję Katolicką o 17.45.  

W najbliższą sobotę ks. Proboszcz i ks. Łukasz odwiedzą chorych z Najświętszym 

Sakramentem od godziny 9.30. Ks. Bogdan odwiedzi chorych jak wcześniej ustalono w 

sobotę, 11 lutego. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic 

różańcowych dla róż różańcowych.  4) Dziś podczas Mszy św. o 17.00 koncertuje chór 

parafialny Amicus. Po Mszy św. spotkanie opłatkowe chórzystów. Jutro opłatek łączników 

po Mszy św. wieczornej. Oba spotkania w Bożym Młynie. 5) Zakończyliśmy tegoroczną 

wizytę duszpasterską. Wszystkim, którzy przyjęli  błogosławieństwo Boże serdecznie 

dziękujemy za modlitwę i życzliwość. Dziękujemy za przekazane ofiary. Lektorom i 

ministrantom dziękujemy za roznoszenie powiadomień i towarzyszenie księżom w czasie 

wizyty. Mszę św. o 12.00 w najbliższą niedzielę ofiarujemy w intencji o Bł. Boże i zdrowie 

dla rodzin Parafian, którzy przyjęli nas po kolędzie. 6) W czasie trwających ferii życzymy 

młodzieży i dzieciom udanego, bezpiecznego wypoczynku. Boży Młyn przygotował ofertę 

dla dzieci pozostających w Krakowie od wtorku do piątku w godz. 11.00-13.00 i 15.00-

17.00. W piątek o 17.00 druga część filmu o św. Filipie Neri, a od 18.00 zajęcia z ceramiki. 

Więcej szczegółów w Bożym Młynie, na stronie internetowej i w gablotce. 7) Podejmujących 

kwestę na placu kościelnym uwrażliwiamy na konieczność skonsultowania akcji z 

proboszczem parafii co najmniej na tydzień przed planowaną kwestą. Jeśli kwesta nie 

zostanie zapowiedziana tydzień wcześniej w ogłoszeniach i we Wspólnocie - należy 

rozumieć, że jest organizowana bez potrzebnego pozwolenia. W takim wypadku odradzamy 

wspierania datkami kwesty. 8) W kuchni na plebanii przygotowano ściany do tynkowania i 

położenia gładzi oraz podłogę do położenia wylewki, podwieszono sufit i wzmocniono go 

przytwierdzając do stropu, zmodernizowano instalację elektryczną. Zakupiono sprzęt, który 

po remoncie zostanie w niej zamontowany. Dziękujemy za ofiary które pozwalają nam 

sfinansować inwestycję. 9) W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Katarzynę Gabut. 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie... 


