
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  15 I  do 21 I 2018 

 
Poniedziałek, 15 I 
  7.00  + Stanisław Tomczyk (greg. 15) 
  7.30  + Edward Iwański – od Anny i Janusza Wadas z Pleśnej 
18.30  + Andrzej Paczyński w 81. rocz. śm. 
 

Wtorek, 16 I 
  7.00  + Edward Iwański – od prezesa i zarządu Limanowskiego Podokręgu Piłki Nożnej 
  7.30  + Stanisław Tomczyk (greg. 16) 
18.30  Intencje nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia 
 

Środa, 17 I 
  7.00  + Edward Iwański – od kolegium sędziów Limanowskiego Okręgu Piłki Nożnej 
  7.30  + o miłosierdzie Boże i zbawienie dla Wojciecha i zmarłych z rodziny 
18.30  + Stanisław Tomczyk (greg. 17) 
 

Czwartek, 18 I 
  7.00   1) + Stanisław Tomczyk (greg. 18)   
            2) ++ Hermina, Florian, Jan 
  7.30  + Edward Iwański – od KS Płomień Kostrze oraz prezesa 
18.30  ++ Eugenia, Zofia, Janina i zmarli z rodziny 
 

Piątek, 19 I  
  7.00  1) O potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Mariusza Sudra w dniu  
               imienin – od parafian 
           2) + Stanisław Tomczyk (greg. 19) 
  7.30  + Edward Iwański – od znajomych ze Skawiny Sławka i Doroty 
18.30  + Stanisław Szuba w 10. rocz. śm. – od żony, córek i wnuków 
 

Sobota, 20 I,  
  7.00  1) ++ Marian w 13. rocz. śm. i Zenon w 3. rocz. śm. 
           2) ++ Janusz i Justyna Hahn 
  7.30  + Edward Iwański – od kolegium sędziów Piłki Nożnej w Tarnowie 
18.30  + Stanisław Tomczyk (greg. 20) 
 

Niedziela, 14 I 
  7.30  ++ Agnieszka i Izydor w 100. rocz. śm. 
  9.00  + Edward Iwański – od dziekana Wydziału Odlewnictwa AGH i rodziny Deńków 
10.30  + Stanisław Tomczyk (greg. 21) 
12.00  O bł. Boże dla Szymona w 18. rocz. urodzin i dary Ducha Świętego 
13.15  1) Za parafian 
           2) O bł. Boże, opiekę Matki Bożej i dary Ducha Świętego dla Szymona w 18. rocz. urodzin 
17.00  W intencji Panu Bogu wiadomej 
18.30  ++ Marta, Ryszard, Marcin, Stanisława Więckowscy 
20.00  + Henryk Doniec 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 1,35-42 / 
 

     Jan stał wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego 
Jezusa, rzekł: «Oto Baranek Boży». Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i 
poszli za Jezusem. 
     Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: 
«Czego szukacie?» Oni powiedzieli do Niego: «Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu 
– gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc  
i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. 
     Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od 
Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw 
swego brata i rzekł do niego: «Znaleźliśmy Mesjasza» – to znaczy: Chrystusa.  
I przyprowadził go do Jezusa. 
     A Jezus, wejrzawszy na niego, powiedział: «Ty jesteś Szymon, syn Jana; ty 
będziesz nazywał się Kefas» – to znaczy: Piotr. 
 

REFLEKSJA  

     Uczniowie Jana poszli za Jezusem, idąc zwykłą drogą, która dla nich nigdy się już 

nie skończyła i stała się drogą niezwykłych przeżyć. Możesz usłyszeć nawet głos Boga, 

gdy ciemność twoich grzechów usunie światło nadziei i wydaje Ci się, że twoje życie 

to zwykła, szara ścieżka, jedna z miliona. Można iść za Jezusem zawsze, ale wielu 

pozoruje swoje pójście za Nim, a niewielu naprawdę idzie. Idąc za Jezusem, idziemy 

za Osobą, za Jego miłością. Nie po to, by się podlizywać, udawać pobożność, 

wypełniać obowiązki lub zadowalać osobiste roszczenia. 

     Jezus spytał uczniów: „Czego szukacie?”. To ważne pytanie, które zmusiło uczniów 

do zastanowienia się nad celem ich losu. A czego szukasz Ty? 



   Dziś w Kościele obchodzimy 104. Dzień Migrantów i uchodźców. Papież 
Franciszek w orędziu z tej okazji ostrzegł, że obojętność i milczenie wobec dramatu 
migrantów prowadzą do współodpowiedzialności za to, co się dzieje. 
  

   "Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia 
miłosierdzia" - to temat papieskiego przesłania. 
   Papież napisał: "Migranci są naszymi braćmi i siostrami poszukującymi lepszego 
życia, z dala od ubóstwa, głodu, wyzysku i niesłusznego podziału zasobów naszej 
planety, które powinny być rozdzielone równo między wszystkich ludzi". "Czyż nie 
jest pragnieniem każdego - zapytał - poprawienie swoich warunków życiowych  
i osiągnięcie uczciwego i słusznego dobrobytu, który by mógł dzielić ze swoimi 
bliskimi?". 
   Franciszek podkreślił, że migranci napotykają na brak jasnych i skutecznych 
przepisów prawnych regulujących ich przyjęcie oraz zapewniających krótko- lub 

długoterminowe formy integracji, "z uwzględnieniem praw i obowiązków 
wszystkich". 
W ocenie papieża imigracja stała się tak wyraźnym zjawiskiem, że należy zastanowić 
się nad przejściem z "fazy nadzwyczajnej" do etapu tworzenia specjalnych programów. 
Musiałyby one - w jego przekonaniu - uwzględniać przyczyny migracji i zmiany, do 
których prowadzą oraz konsekwencje dla oblicza społeczeństw i narodów. 
   "Jednak każdego dnia dramatyczne historie milionów mężczyzn i kobiet są 
wyzwaniem dla wspólnoty międzynarodowej w obliczu pojawiających się w wielu 
regionach świata niedopuszczalnych kryzysów humanitarnych" - stwierdził. 
Zaznaczył następnie: "Obojętność i milczenie otwierają drogę do 
współodpowiedzialności, zwłaszcza gdy przyglądamy się biernie, jak ludzie giną 
przez uduszenie, z głodu, na skutek przemocy i katastrof na morzu". 
   Zdaniem Franciszka nie można pomijać kwestii tożsamości, bo - jak wskazał - każdy, 
kto emigruje zmienia się i "nawet jeżeli tego nie chce, powoduje zmiany także u tego, 
kto go przyjmuje". Papież zachęcił do refleksji nad tym, jak przeżywać te zmiany, aby 
nie stały się przeszkodą, lecz były okazją do autentycznego ludzkiego, społecznego  
i duchowego rozwoju. 
   Odnotował też, że trwają dyskusje na temat warunków i ograniczeń, jakie trzeba 
postawić "polityce gościnności".  
   W obliczu tych wszystkich problemów odpowiedzią Kościoła jest miłosierdzie - głosi 
papieskie orędzie. Jest w nim apel o solidarność z potrzebującymi oraz  
o przezwyciężanie uprzedzeń i lęków, o pielęgnowanie "kultury spotkania". 

Papież zachęca do tego, by spojrzeć na migrantów nie tylko z punktu widzenia ich 
uregulowanego lub nieuregulowanego statusu, ale przede wszystkim jako na osoby, 
które - przy poszanowaniu ich godności - "mogą przyczynić się do dobrobytu i 
rozwoju wszystkich".         
   W jego ocenie jest to możliwe, gdy przybysze biorą na siebie obowiązki wobec 
tych, którzy ich przyjmują, z wdzięcznością szanują dziedzictwo materialne i 
duchowe kraju gospodarza, gdy są posłuszni jego prawom i wnoszą swój wkład w 
jego wydatki. 
Franciszek zapewnił, że Kościół wspiera wszystkich tych, którzy stają w obronie praw 
każdego człowieka do godnego życia. Zwrócił uwagę na to, że nadrzędną rolę pełni 

"prawo do nieemigrowania", którego realizacja polega na przyczynianiu się do 
rozwoju kraju pochodzenia uchodźców, niesieniu im pomocy i zapobieganiu 
masowym migracjom powodowanym przez ubóstwo, przemoc i prześladowania. 
Jak stwierdził, istotą tego działania powinna być solidarność, współpraca, wzajemna 
zależność międzynarodowa i sprawiedliwy podział dóbr ziemi. "Opinia publiczna 
powinna być należycie informowana, również aby zapobiec nieuzasadnionym 
obawom i spekulacjom na temat migrantów" - oświadczył papież. 

Cyt. za: „Papież przestrzega przed obojętnością wobec migrantów”, deon.pl 
 

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Zwykłą 

 1. Dziś w Kościele Katolickim 104. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Z papieżem 

Franciszkiem zachęcamy do modlitwy i działań dla poprawy ich sytuacji. U nas Msza św. w tej 
intencji dziś o 17.00. We wtorek Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia. Zwięzłe intencje 
nowennowe przyjmujemy w zakrystii. W środę wspomnienie św. Antoniego, opata, w piątek 
wspomnimy św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa.  

 2. W najbliższą niedzielę w naszym kościele zapowiadane w Trzech Króli przez ks. dra 
Pawła Gałuszkę spotkanie rejonowe przygotowujących się do małżeństwa i małżonków. 
Spotkanie rozpocznie się o godz. 19.15 prelekcją na temat Wolna i odpowiedzialna współpraca 
z Bogiem Stwórcą, którą wygłosi ks. dr hab. Robert Skrzypczak. Następnie o godz. 20.00 ks. 
abp Marek Jędraszewski odprawi Mszę św. Po niej modlitwa małżeństw i narzeczonych przed 
IHS.  

 Szczegóły wszystkich zdarzeń w roku 50-lecia ogłoszenia encykliki Humanae Vitae i 
istnienia Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej na plakatach w 
gablotach parafialnych. Zapraszamy.  

 3. Dziś o 18.00 na plebanii opłatek Chóru Amicus. 

 W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie 10.30 i po Mszy św. o godzinie 
12.00 kolędowanie Orkiestry Dętej z Mszany Górnej. Zapraszamy zwłaszcza dzieci oraz Babcie 
i Dziadków do wspólnego kolędowania.  

  4. Szczegóły Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w dniach od 18 do 25 stycznia i 
21. Dnia Judaizmu w Kościele katolickim na plakatach w gablotach parafialnych.  

 5. W najbliższą niedzielę członkowie Małopolskiego Integracyjnego Stowarzyszenia 
Kulturalno Oświatowego Niewidomych staną przed kościołem z puszkami by zebrać ofiary na 
rehabilitację osób niewidomych zgodne ze statutem stowarzyszenia.  

 6. P. dr Małgorzata Kożuch, adwokat odwołuje jutrzejszy dyżur w Poradni Pomoc 
Bliźniemu. Interesantów prosimy o wybranie kolejnego dogodnego terminu dyżuru.  

 7. Na pielgrzymkę autokarową do Watykanu i Włoch we wrześniu br. zapisało się z 
naszej parafii 17 osób. Zainteresowaliśmy pielgrzymką proboszczów parafii naszego dekanatu. 
Istnieje jeszcze przedłużona możliwość zapisów do końca stycznia br. 

 8. W Bożym Młynie w najbliższą środę p. Wojciech Kocot zaprezentuje swój 
fotoreportaż z podróży po Krajach Bałtyckich (Litwie, Łotwie i Estonii). W piątek o godz. 17.00 
spotkanie przy kawie i ciastku dla seniorów z wnukami z okazji Dnia Babci i Dziadka.   

 10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Szczepana Szlezyngera. Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie... 


