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INTENCJE  MSZALNE  od 12 do 18 sierpnia 2019 

 Poniedziałek, 12 sierpnia 2019  

  7.00 1.  dziękczynna w 83. r. urodzin z prośbą o bł. Boże dla Elżbiety, + Tadeusz w 5. 
 r. śmierci  
          2.  + Ewa Krawiec od r. Dobrowolskich 
18.30 + Halina Wyrodek w 11. r. śm.  
 

 Wtorek, 13 sierpnia 2019, Święto NMP Kalwaryjskiej 

  7.00 1. + Wiesława (ona) od rodziny z Libiąża  
          2. + Zofia Dębska od Koła Radia Maryja  
18.30 + Stefan Korba w 24. r. śm. 

 Środa, 14 sierpnia 2019 

  7.00 1. Dziękczynna z prośbą o Bł. Boże dla Magdaleny i Tymoteusza w 20. r. śmierci 
          2. + Zofia Dębska od Parafian  
18.30 o bł. Boże i zdrowie dla Jerzego Łabędzkiego i jego rodziny 

 Czwartek, 15 sierpnia 2o19, Uroczystość Wniebowzięcia NMP 

  7.30 + Wiesław Stefańczyk w 18. r. śmierci 
  9.00 ++ Artur, Maria, Czesław i Stanisław mąż  
10.30 Dziękczynna z prośbą o Bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Anny, Sławomira, 
Przemysława i Leszka 
12.00 o Bł. Boże i dary Ducha Świętego dla małżonków Magdaleny i Artura w 20. r. 
sakramentu małżeństwa 
18.30 dziękczynna z prośbą o Bł. Boże dla Karolka 
20.00 Za Parafian 

 Piątek, 16 sierpnia 2019 

  7.00 + Dawid Kowalczyk w 35 r. urodzin  

18.30 Intencje nowennowe  

1. ++ Ludwika (ona) Bielec z okazji imienin, Jan Bielec w r. śmierci, Andrzej Marczyk w r. 

śmierci; 2. + Jerzy Zintel w 15. r. śmierci; 3. ++ Wojciech i Maria Sejut i s. Zbigniew oraz 

Tadeusz Zawiło i Zbigniew Mazur; 4. + Andrzej Zajączkowski w r. śmierci; 5. + Stanisław 

Nowakowski ; 6. + Marianna Wójcik z okazji imienin; 7. dziękczynna za 59 lat małżeństwa 

Heleny i Józefa z prośbą o dalsze szczęśliwe życie; 8. o zdrowie i opiekę MB dla Małgorzaty; 

9. ++ Tadeusz, Wanda, ks. Jacek Moryta 

 Sobota, 17 VIII 2019, Święto św. Jacka 

  7.00 o bł. Boże dla księży Jacka Tekieli, Jacka Koniecznego i Jacka Kurzydło - od Parafian  

18.30 + Eugeniusz 

 20. Niedziela Zwykła,18 sierpnia 2019 

  7.30 o Bł. Boże dla księdza Jacka Kurzydło od Koła Radia Maryja  

  9.00 ++ Bronisław Paloc w 1. r. śm., Anna Paloc w 40. r. śm., Stanisław Kriszke w 35. r. śm. 

10.30 + Michał Grzesiak w 10. r. śmierci  

12.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże w 51. r. ślubu Marii i Mariana 

18.30 + Cecylia Kozera w 9. r. śmierci  

20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  /Łk 12, 32 - 48/ 

 Nie bój się, mała trzódko, gdyż spodobało się Ojcu waszemu dać wam królestwo. 
Sprzedajcie wasze mienie i dajcie jałmużnę! Sprawcie sobie trzosy, które nie niszczeją, skarb 
niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej się nie dostaje ani mól nie niszczy. Bo gdzie jest skarb 
wasz, tam będzie i serce wasze. Niech będą przepasane biodra wasze i zapalone pochodnie! A 
wy [bądźcie] podobni do ludzi, oczekujących swego pana, kiedy z uczty weselnej powróci, aby 
mu zaraz otworzyć, gdy nadejdzie i zakołacze. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie 
czuwających, gdy nadejdzie. Zaprawdę, powiadam wam: Przepasze się i każe im zasiąść do 
stołu, a obchodząc będzie im usługiwał. Czy o drugiej, czy o trzeciej straży przyjdzie, 
szczęśliwi oni, gdy ich tak zastanie. A to rozumiejcie, że gdyby gospodarz wiedział, o której 
godzinie złodziej ma przyjść, nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Wy też bądźcie 
gotowi, gdyż o godzinie, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie». 
 Wtedy Piotr zapytał: «Panie, czy do nas mówisz tę przypowieść, czy też do 
wszystkich?» Pan odpowiedział: «Któż jest owym rządcą wiernym i roztropnym, którego pan 
ustanowi nad swoją służbą, żeby na czas rozdawał jej żywność? Szczęśliwy ten sługa, którego 
pan powróciwszy zastanie przy tej czynności. Prawdziwie powiadam wam: Postawi go nad 
całym swoim mieniem. Lecz jeśli sługa ów powie sobie w duszy: Mój pan ociąga się z 
powrotem, i zacznie bić sługi i służące, a przy tym jeść, pić i upijać się, to nadejdzie pan tego 
sługi w dniu, kiedy się nie spodziewa, i o godzinie, której nie zna; każe go ćwiartować i z 
niewiernymi wyznaczy mu miejsce. Sługa, który zna wolę swego pana, a nic nie przygotował i 
nie uczynił zgodnie z jego wolą, otrzyma wielką chłostę. Ten zaś, który nie zna jego woli i 
uczynił coś godnego kary, otrzyma małą chłostę.  
 Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie; a komu wiele zlecono, tym więcej 
od niego żądać będą. 
 

 REFLEKSJA   

 Biblia, w formie książkowej i w pliku elektronicznym. Z wszelkiego rodzaju 
słownikami, leksykonami, konkordancjami, synopsami, wszystkim, co ułatwia 
czytanie ze zrozumieniem, lekturę kontekstową, skrutację. Kościół, wielobarwny, 
grzeszny, acz żywotny, nauczający, ukierunkowany na świętość. Zhierarchizowany i 
powszechny zarazem. Nieskrępowany dostęp do sakramentów.  
 Wszystko to mam. Jestem jednym z tych, którym dano mnóstwo. Mogę być 
pewien, że wiele będzie się ode mnie wymagać.  



Niezwyczajne, religijne bimbom 
 

 W miniony czwartek wyprowadzaliśmy ciało śp. Zofii Dębskiej ze świątyni po 
Mszy św. pogrzebowej. Zależało nam na tym, by po aklamacji Ja jestem 
Zmartwychwstaniem i życiem, (por. J 11, 25), do której podniosłą, potężniejącą, autorską 
wariację gra na organach nasz maestro, p. Andrzej Garbień, rolę głosu Bożego 
oddalającego trwogę i przywołującego nadzieję przejęły kościelne dzwony. Dzwony 
niestety nie zabrzmiały.  
 Być może większość uczestników pogrzebu nie zwróciła na to uwagę. Obecnie 
odezwanie się dzwonów wzbudza u niektórych parafian raczej natychmiastową 
reakcję dezaprobaty i zniecierpliwienia, że za głośno dzwonią, że przeszkadzają 
(odbieraliśmy takie apele od wiernych), natomiast brak dźwięku dzwonów może 
zostać niezauważony. My jednak odczuliśmy dotkliwie brak dźwięku dzwonów.  
 Co się stało? Prozaiczna przyczyna. Zawiódł mechanizm elektroniczny 
uruchamiający dzwony. Pełną sprawność tego mechanizmu przywrócił powszechnie 
stosowany w takich okolicznościach reset, czyli odłączenie na kilka chwil dopływu 
energii do wszystkich segmentów mechanizmu i ponowne podanie energii 
elektrycznej wszystkim odbiornikom składającym się na mechanizm. Wśród tych, 
którzy dowiedzieli się o głuchej ciszy przy wyprowadzeniu Ciała Zmarłej z kościoła 
pojawiły się wprawdzie odwołania do tajemniczego znaku, którzy rzekomo miałby 
przemawiać do nas wszystkich najmocniej przez to, że jest niedopowiedziany. W 
Liście do kapłanów sprzed tygodnia, z okazji 160. rocznicy śmierci proboszcza z Ars, 
św. Jana Vianneya papież Franciszek zwraca uwagę braciom kapłanom na nos, czyli 
zmysł wiary, którym legitymuje się lud Boży. Papież poleca, żeby kapłani liczyli się ze 
wskazaniami wiernych, żeby brali je pod uwagę w swej pracy duszpasterskiej, tutaj 
jednak wydaje się bardziej uzasadnione, żeby skorzystać z interpretacji bezpośredniej 
zdarzenia, nie odwoływać się do górnolotnego, patetycznego zawoalowanego 
poziomu. Znaków w życiu i umieraniu śp. Zofii Dębskiej, uczestniczki i moderatorki 
kilku formacyjnych grup parafialnych było wystarczająco dużo. Rzeczywiście w życiu 
rodzinnym, zawodowym i parafialnym miała nosa wyczuwającego ścieżkę wiary, 
sama nią szła i innych na tą ścieżkę stanowczo próbowała wprowadzić. U niej nie było 
totamto.  
 A dzwony? O, właśnie, kiedy piszę te słowa nastało sobotnie południe. 
Włączył się jeden z nich wzywając wszystkich wierzących do modlitwy na Anioł 
Pański. Świetnie, że je mamy. Parafia może mieć przykryty kościół, ławki i organy w 
kościele, własny cmentarz, ale jeśli nie ma dzwonów, jest jakby niekompletna. Takie 
panuje przekonanie u wielu duchownych i wiernych.  
 Świetnie, że nasze dzwony i carrilion wszystkie są sprawne. Wszystkie mają 
swoje imiona: Św. Jan Kanty, 700-lecie Bronowic, Matka Boża Miłosierdzia i Jan Paweł II.  
Poświęcił je ks. kardynał Franciszek Macharski w dziesięć lat po powstaniu parafii, 19 
października 1994 roku. Świetnie, że je mamy, bo możemy im udzielić głosu w 
rozmaitych momentach życia parafialnego. Jest taki średniowieczny hymn, który 
później wykorzystał Fryderyk Schiller w swej Pieśni o dzwonie. Pytasz dzwon po co 
dzwoni, a on Ci odpowiada Vivos voco. Mortuos plango. Fulgura frango, czyli żywych 
zwołuję, opłakuję zmarłych, gromy kruszę i dalej: święta czynię bardziej uroczystymi, przez to 
wszystko wysławiam Boga prawdziwego. Trzeba udzielić głosu bijącemu dzwonowi. On 

Ci odpowie swym brzmieniem. Wtedy przekonasz się, że jakby mu Bóg udzielił głosu. 
Głos dzwonu identyfikuje się z głosem Boga, na który zwraca naszą uwagę psalmista 
w Ps 95: Ach, obyście posłuchali dziś, jak woła: Nie zatwardzajcie serc waszych" Ps 95,7n  i w 
Nowym Testamencie autor Listu do Hebrajczyków: Dziś, gdy usłyszycie głos Jego, nie 
zamykajcie serc waszych" Hbr 3,7n. Bp Kazimierz Romaniuk wspomniał kiedyś z 
posługi w konfesjonale pokorne, proste wyznania wiernych, którzy liczyli się z 
natężeniem dźwięku dzwonów. Utożsamiali go z głosem Boga, z głosem sumienia. 
Spowiadali się tak: Nie posłuchałam dzwonów kościelnych w niedzielę i nie poszłam do 
kościoła. Zastanawiające. Kamyczek do mojego rachunku sumienia. Czego się 
obawiam? Tego, że dzwony dzwonią głośno i nie w porę, czy wyrzutów sumienia, 
które mogłyby wzmóc bijące dzwony?  
 Wracam jeszcze w poszukiwaniu-refleksji do szczególnego znaku milczenia 
dzwonów podczas pogrzebu wierzącej parafianki. Może jednak otrzymaliśmy taki 
znak. One mogły milczeć po to, żeby świadectwo naszego życia prowadziło do Boga 
bliźnich. Czysto, przenikliwie, niepokojąco, metalicznie.  
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 19. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

 1. Dziś wejście 39. Pieszej Pielgrzymki Krakowskiej na Jasną Górę. 
Wspierajmy owoce pielgrzymowania naszych Sióstr i Braci, które to owoce również w 
naszym życiu mogą okazać się bardzo przydatne.  
 2. We wtorek święto NMP Kalwaryjskiej. W środę wspomnienie św. 
Maksymiliana Marii Kolbego, męczennika z Oświęcimia, patrona Liturgicznej Służby 
Ołtarza w naszej archidiecezji.  
 W czwartek Uroczystość Wniebowzięcia NMP i Dzień Wojska Polskiego W 
naszym kościele Msze św. o 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 18.30 i 20.00. W czasie każdej Mszy 
św. pobłogosławimy zioła i kwiaty. W sobotę święto św. Jacka, prezbitera, patrona 
Archidiecezji Krakowskiej. Z tej racji w sąsiedniej parafii odpust w najbliższą niedzielę 
z sumą o godzinie 12.00. Polecamy modlitwie wiernych tą wspólnotę parafialną i 
księży noszących to imię, którzy pracowali w naszej parafii. Msze św. w ich intencji 
ofiarowane od Parafian znajdziemy w wykazie intencji na bieżący tydzień. 
 3. W piątek comiesięczna nowenna ku czci MB Miłosierdzia ze Mszą św. 
wieczorną w intencjach nowennowych i z nabożeństwem.  
 4. Aktualnie w kinie Kijów w Krakowie można obejrzeć film Tajemnica Ojca 
Pio. To najnowsze dzieło biograficzne o wielkim i lubianym świętym, stygmatyku z 
Pietrelciny. Można osobiście wybrać się na film lub w grupie formacyjnej rozważyć, 
czy nie poprosić parafii o przygotowanie seansu grupowego. Jeśli dotrze do nas takie 
zgłoszenie, jako parafia chętnie pomożemy w przygotowaniu projekcji. Zapraszamy. 
 5. Narzeczonych zawierających związki małżeńskie w naszym kościele 
prosimy o wykluczenie rozsypywania foliowego konfetti lub o posprzątanie śmieci po 
uroczystości ślubnej. Pracownicy kościoła sprzątają otoczenie kościoła przed ślubem i 
przed niedzielą w piątek i w sobotnie przedpołudnie.   
 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zofię Dębską a w kościele św. 
Benedykta i na zabytkowym cmentarzu parafialnym w Imbramowicach śp. Marię 
Makowską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


