
  Poniedziałek  13  III          INTENCJE    MSZALNE 

  7.00  1) + Krystyna Tischner 

           2) O zgodę dla braci i o Boże Błogosławieństwo 

  7.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

18.30  + Krystyna Kalicka w dniu imienin 
Wtorek  14  III 

  7.00  1) + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

           2) + Władysław Pajdzik 

  7.30  + Henryka Mamej 

18.30  + Agata Konieczna+ / intencja od Niny z grupą malarską 
Środa  15  III 

  7.00  + Krystyna Chmielowska / intencja od Wójta Gminy Osiek 

  7.30  O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla Zbigniewa 

18.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 
Czwartek  16  III 

  7.00  1) O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Zbigniewa  

          Syczika z okazji imienin / od parafian 

          2) Helena i Andrzej Waszczak 

  7.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

18.30  Nowenna: 1) ++ Magdalena Sosin, Stefan Samek. 2) ++ Stanisław Rak w 10 r. śm.  

Apolonia i Józef Miłek oraz syn i synowe. 3) ++ Józef i Józefa. 4) + Adam Gałka w 5 r. śm. 

5) + Grażyna Pardała z okazji imienin. 6) + Jan w 39 r. śm. 7) ++ Helena, Kazimierz, Adrian 

w 20 r. śm. 8) ++ Barbara i Władysław Krzysiek. Zofia i Stanisław Zarzyccy. 9) O Boże Bł.  

opiekę MB i potrzebne łaski dla Krystyny Tuleja – z okazji imienin. 10) + Janina Stano.  

11) O Miłosierdzie Boże dla Wojtka i jego rodziny. 
Piątek  17   III 

  7.00  1)  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Proboszcza 

           Zbigniewa z okazji imienin / od parafian 

           2)  ++ Gustaw w 25 r. śmierci i Paweł w 17 r. śmierci 

 7.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

18.30 ++ Rozalia i Eugeniusz Kulma w r. śmierci 
Sobota  18   III 

  7.00  1) + Adam Gąsiorek / od Stanisławy Socha 

           2) ++ Józef i Józefa 

  7.30  O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, Dary Ducha Św. dla ks. Prałata 

           Jana Franczaka z okazji urodzin / od parafian 

18.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 
Niedziela   19  III 

  7.30  + Jadwiga w 33 r. śmierci 

  9.00  + Józef Kaziród od żony Zdzisławy  

10.30  + Zofia Gorska / Msza święta gregoriańska 

12.00  1) O Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Św., opiekę MB i potrzebne łaski 

           dla ks. Bogdana z okazji imienin / od parafian 

          2) O Boże Błogosławieństwo dla Panów Kościelnych – z okazji imienin 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Andrzej Antoniuk w 22 r. śmierci 

18.30  + Jarosław w 10 r. śmierci 

20.00  + Krystyna Zych w 8 r. śmierci 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 
EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Mt 17, 1-9 /     
 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką, 

osobno. Tam przemienił się wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś 

stało się białe jak światło. A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy 

namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, 

oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: To jest mój Syn umiłowany, 

w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie! Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i 

bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: Wstańcie, nie lękajcie 

się! Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, 

Jezus przykazał im mówiąc: Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn 

Człowieczy zmartwychwstanie. 

 

REFLEKSJA       

Pan Jezus przemieniając się na górze Tabor pokazał swoje bóstwo - swoją boską moc i 

siłę. W dolinie Ogrodu Oliwnego pokaże swoje człowieczeństwo, przeżywając lęk przed 

śmiercią. Kiedyś chciał umocnić wiarę apostołów, a dziś chce umocnić naszą wiarę. 
Prośmy Pana Boga o dar silnej wiary, na chwile piękne i trudne, naszego życia.  

 

REKOLEKCJE PARAFIALNE  

W PARAFII ŚWIĘTEGO  JANA  KANTEGO 

„WYPŁYŃ NA GŁĘBIĘ” (Łk 5, 4)      1-5 kwietnia 2017 r.  

 

prowadzi ks. Andrzej Muszala 

(duszpasterz akademicki, wykładowca bioetyki, opiekun wspólnoty „Pustelnia”) 

 

Sobota, 1 kwietnia 

18.30 - Msza św. z konferencją duchową na rozpoczęcie rekolekcji dla wszystkich 

Niedziela, 2 kwietnia 

7.30, 12.00, 13.15, 18.30 - Msza św. z konferencją duchową na rozpoczęcie rekolekcji dla 

wszystkich.  

17.00 – Msza święta (bez kazania), a po niej: 

17.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

19.30 – Konferencja duchowa dla małżeństw 

20.00 – Msza święta z konferencją duchową dla studentów i młodzieży pracującej 



Poniedziałek, 3 kwietnia 
7.40 – Jutrznia 

8.00 – Msza  św. z konferencją duchową dla dorosłych 

14.30 – 15.00 – spowiedź dla chorych i pozostających w domach z racji wieku 

15.00 – Msza święta z konferencją duchową dla osób starszych, chorych z udzieleniem 

sakramentu namaszczenia chorych 

18.00 – Msza św. z konferencją duchową dla dorosłych 

19.30 – Konferencja duchowa dla studentów i młodzieży pracującej, po niej komunia święta 

20.30 – Konferencja duchowa dla osób w związkach niesakramentalnych 

Wtorek, 4 kwietnia 

7.40 – Jutrznia 

7.00 – 8.15 – Spowiedź dla dorosłych 

8.00 – Msza św. z konferencją duchową rekolekcyjną dla dorosłych 

15.00 – 18.00 Spowiedź dla dorosłych  

18.00 – Msza św. z konferencją duchową rekolekcyjną dla dorosłych  

19.30 – Spowiedź dla studentów 

20.00 – Konferencja duchowa dla studentów i młodzieży pracującej, po niej komunia święta 

Środa, 5 kwietnia 

7.40 – Jutrznia 

8.00 – Msza św. z konferencją duchową dla dorosłych 

18.00 – Msza św. z konferencją duchową dla dorosłych 

20.00 – Msza św. z konferencją duchową dla studentów i młodzieży pracującej 

  

 

 

REKOLEKCJE PARAFIALNE Wypłyń na głębię * 

oraz REKOLEKCJE DLA DZIECI I MŁODZIEŻY ** 

w parafii św. Jana Kantego w Krakowie  

1-5 kwietnia 2017 r. 

  

 

Sobota, 1 kwietnia 2017 

18.30 - Msza św. z konferencją duchową na rozpoczęcie rekolekcji dla wszystkich 

Niedziela, 2 kwietnia 2017 

7.30 - Msza św. z konferencją duchową na rozpoczęcie rekolekcji dla wszystkich.  

12.00, 13.15, 18.30 - Msza św. z konferencją duchową na rozpoczęcie rekolekcji dla 

wszystkich 

9.00 - Msza święta z nauką dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej  z udziałem oazy 

młodzieżowej 

10.30 - Msza święta z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej z udziałem scholi Boże Nutki 

17.00 – Msza święta (bez kazania), a po niej: 

17.45 – Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 

19.30 – Konferencja duchowa dla małżeństw 

20.00 – Msza święta z konferencją duchową dla studentów i młodzieży pracującej 

 

  

Poniedziałek, 3 kwietnia 2017 
  7.40 – Jutrznia 

  8.00 – Msza  św. z konferencją duchową dla dorosłych 

  9.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy l - III)  

10.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy IV - VI)  

11.00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży (gimnazjum i liceum) 

12.00 - Świadectwo anonimowego alkoholika dla młodzieży   

12.00 - Spotkanie z przedszkolakami Przedszkola 137 w kościele dolnym 

14.30 – 15.00 – spowiedź dla chorych i pozostających w domach z racji wieku 

15.00 – Msza święta z konferencją duchową dla osób starszych, chorych z udzieleniem 

sakramentu namaszczenia chorych 

18.00 – Msza św. z konferencją duchową dla dorosłych 

19.30 – Konferencja duchowa dla studentów i młodzieży pracującej, po niej komunia święta 

20.30 – Konferencja duchowa dla osób w związkach niesakramentalnych 

Wtorek, 4 kwietnia 2017  

  7.40 – Jutrznia 

  7.00 – 8.15 – Spowiedź dla dorosłych 

  8.00 – Msza św. z konferencją duchową rekolekcyjną dla dorosłych 

  9.30 - 10.15 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy l-VI)  

10.15 - 11.00 - SPOWIEDŹ DLA SZKOŁY PODSTWOWOWEJ  

11.00 - 11.45 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum i liceum 

11.45 - 12.30 SPOWIEDŹ DLA GIMNAZJUM l LICEUM  

12.30 - świadectwo młodych z Cenacolo  

13.15 - spotkanie z Przedszkolakami przedszkola 38 Akademia Zielonego Misia 

15.00 – 18.00 Spowiedź dla dorosłych 

18.00 – Msza św. z konferencją duchową rekolekcyjną dla dorosłych  

19.30 – Spowiedź dla studentów 

20.00 – Konferencja duchowa dla studentów i młodzieży pracującej, po niej komunia święta 

Środa, 5 kwietnia 2017  

 7.40 – Jutrznia 

  8.00 – Msza św. z konferencją duchową dla dorosłych 

  9.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci (klasy I - III)  

10.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci (klasy lV - VI)  

11.15 - Pokaz multimedialny dla uczniów gimnazjum i liceum 

11.45 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji dla gimnazjalistów i licealistów 

18.00 – Msza św. z konferencją duchową dla dorosłych 

20.00 – Msza św. z konferencją duchową dla studentów i młodzieży pracującej 

 

__________________________ 

 

* prowadzi ks. dr hab. Andrzej Muszala, bioetyk, duszpasterz akademicki, opiekun 

wspólnoty Pustelnia  

** prowadzi ks. Dariusz Głuszko, wikariusz parafii Miłosierdzia Bożego w Prokocimiu, 

duszpasterz akademicki, moderator oazowy rejonu w Podgórzu 

 

 


