
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od 11 IX  do  17  IX  2017 
 

Poniedziałek, 11 IX 
  7.00  1) + Longina 
           2) + Józef, Józefa  
  7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i zdrowie w 41. rocz. ślubu Anny i Edwarda 
 18.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
 

Wtorek, 12 IX 
  7.00 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla rodziny Gajkowskich 
  7.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
18.30 O błogosławieństwo Boże i zdrowie dla Doroty i Krzysztofa 
 

Środa, 13 IX 
  7.00 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
  7.30 O zdrowie dla chorych i cierpiących 
18.30 + Eugenia 
 

Czwartek, 14 IX 
   7.00  1) + Genowefa Kozień 
            2) + Jan Sajdera od Heleny Steczowicz 
   7.30 O Boże błogosławieństwo w 80. rocz. urodzin Edwarda Dukały 
 18.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
 

Piątek, 15 IX 
  7.00  1) + Stanisław Szopa od żony Krystyny 
           2) O świętość życia w rodzinie 
  7.30 + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
18.30 ++ rodzice, teściowie, szwagrowie i zmarli z ich rodzin    

Sobota, 16 IX 
  7.00  1) + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
           2) + Aniela Rogala od rodziny Cyrków z Bud Głogowskich 
  7.30 + Zbigniew Janas i Bogdan Choczewski 
18.30 O Boże bł., opiekę Matki Bożej i zdrowie dla Domicelli  
 

Niedziela, 17 IX 
  7.30  O Boże bł., dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla ks. Roberta Tupty  
           w dniu imienin od parafian 
  9.00  + Maria Olech w 4. rocz. śm. 
10.30  + Adam Kądziołka (Msza św. gregoriańska) 
12.00  + Aniela i Wojciech Sokół 
13.15  Za parafian 
17.00  + Halina i Feliks Kowalscy, Janusz Kraśnicki i zm. z rodziny 
18.30  W 15. rocznicę ślubu Gabrieli i Tomasza, dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże 

także dla dzieci Weroniki i Piotrusia 
20.00  + Stefania i Stanisław Gigoń 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Mt 18, 15-20 / 

   Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź 
 i upomnij go w cztery oczy. Jeśli cię usłucha, pozyskasz swego brata. 
     Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch, żeby na słowie 
dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieś 
Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. 
     Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, cokolwiek zwiążecie na ziemi, będzie 
związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. 
    Dalej, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli dwóch z was na ziemi zgodnie o coś 
prosić będzie, to wszystko otrzymają od mojego Ojca, który jest w niebie. Bo gdzie 

są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich». 
 

REFLEKSJA     

      Miłością jest wypowiedzenie trudnej prawdy komuś prosto w oczy. Podobnie jak 
rodzajem nienawiści jest przemilczanie czyjegoś trwania w grzechu. Zwykło się 
rozumieć miłość jako „miłe” odniesienie, posługuje się pochlebstwami i zgadzaniem 
się na wszystko.  
      Potrzeba odwagi, by różnić się w poglądach. Miłość to nie tylko czułość, ale  
i upominanie. Odwaga kochania jest również odwagą uznania w sobie złości  
i gniewu. Prawdziwa miłość złości się i gniewa, a nie przestaje kochać. 

Czy chcesz być autentyczny, czy oryginalnie wyglądać? Niedojrzałość nie 
jest winą, winą jest udawanie dojrzałego. Rachunek sumienia w uczuciach jest 
prosty: Kocham, czy usiłuję za wszelką cenę komuś się spodobać? Kocham, czy 
tylko lubię? Kocham, czy ulegam czyjejś presji wymuszania na mnie miłości? 
Kocham, czy gram? Gniewam się na czyjeś postępowanie, ale kocham tego 
człowieka, czy nienawidzę tego człowieka, bo zdenerwowało mnie jego 
zachowanie? Czuję do kogoś złość i ją zagłuszam, żeby nie popsuć relacji, czy 
wyraziłem złość, bo mi zależy na tym, żeby między nami był prawdziwy pokój.  

 

 



„Być Dobrym jak chleb” 

 

      Rok 2017 został ogłoszony zarówno przez Sejm jak i przez 
Episkopat Polski „Rokiem Brata Alberta”. Szczególnie dla nas, 
krakowian, to szczególne wyzwanie aby zaczerpnąć z tej postaci 
jak najwięcej. Aby przemierzając te same ulice, poruszając się 
również wśród ludzi ubogich, a przede wszystkim podążając w 
tym samym kierunku jakim jest niebo – naśladować jego styl 
życia. Styl, który doprowadził Adama Chmielowskiego do 
świętości. 

     W odkrywaniu świętości chyba najbardziej pociągające,  
a zarazem najprostsze jest odkrywanie dojrzewania człowieka na 
płaszczyźnie ludzkiej. Brat Albert przeżywa w trakcie swojego 

życia moment przemiany decydujący o jego świętości. To chwila kiedy umiera Adam 
Chmielowski, a rodzi się Brat Albert. To Decyzja o przyjęciu habitu tercjarskiego, która 
nastąpiła 25 sierpnia 1887 roku. Czy to znaczy, że wcześniej był człowiekiem niegodziwym? 
Absolutnie nie. Nie musiał nawracać się z jakiś swoich zbrodni. Wprost przeciwnie. Był 
głębokim patriotą, idealistą. 
     Szukając odpowiedzi na pytanie na czym polegała przemiana Adama Chmielowskiego 
warto sięgnąć do listów pisanych do Lucjana Siemieńskiego – jego przyjaciela, profesora, 
filologa, poety i artysty. Owe listy ukazują Adama najpierw jako człowieka pięknego, który 
był wierny korespondencji. Dlaczego to ważne? Odpisywanie na listy, co dzisiejszy świat 
stara się przenieść do lamusa, to piękna cnota ukazująca wrażliwość na drugiego człowieka. 
Znalezienie czasu, wykazanie zainteresowania, wykrzesanie dobrych rad – świetnie 
pokazują jak ważni dla człowieka są ludzie. 
     Z jego listów jasno widać też, że jest człowiekiem pracy. Pracuje po kilkanaście godzin 
dziennie: studiuje, chodzi do biblioteki, maluje… Z tej pracowitości widać, że chce się uczyć 
od najlepszych. Szuka wzorców, które są prawdziwe. Adam Chmielowski nie tracił czasu na 
oglądanie złych malarzy. Chodził i oglądał tylko obrazy mistrzów i te studiował bardzo 
wnikliwie. Pisze do Siemieńskiego: „Moim zdaniem głupi jest ten, co ma źródło pod nosem  
a pije z konewki”. Naprawdę to jest nasza bieda, że szukamy czasem takiej papki, aby 
wszystko było przegryzione, przetrawione i już dostosowane do nas. Nie czerpiemy od 
mistrzów. Adam Chmielowski pił ze źródła, nie czytał głupot. A nasza cywilizacja niestety 
jest bardzo powierzchowna i zadowoli się tym co na wierzchu, co przyjdzie szybko. 
     Czytając listy Siemieńskiego widać, że Adamowi wszystko tak lekko nie przychodziło, 
malowanie było dla niego trudne. On rzeczywiście pracował nad obrazem, poprawiał go, 
przemalowywał. To jest ktoś, kto był perfekcjonistą do bólu. Bardzo zależało mu na tym jak 
zostaną ocenione jego obrazy. Jednak ostatecznie najważniejsze dla niego było to , jakim przy 
tym jest człowiekiem.  
      Adam Chmielowski to jest ktoś, kto ma na pewno ambicję bycia kimś. To bycie kimś nie 
jest mierzone tym, ile zarabia, tylko tym, jaką ma w sobie wielkość ducha, jakie ma wnętrze. 
Nic nie irytowało go bardzie niż przedrzeźnianie, bycie papugą. Człowiek może wyrazić 
jakąś formę sztuki i chociaż jest to czasem prosta forma, ale wyraża ona moc ducha. 
     W takim to  klimacie następuje przełom w jego życiu, moment kiedy staje się Bratem 
Albertem. O tym przełomie przeczytamy w kolejnym numerze – serdecznie zapraszam.  

(artykuł na podstawie książki ks. bpa Grzegorza Rysia „Brat Albert – Inspiracje”) 

  
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 22. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ   

 

     1. Dziś w Kościele w Polsce rozpoczynamy 7. Tydzień Wychowania pod hasłem Maryja 
Wychowawczynią pokoleń. W Kalwarii Zebrzydowskiej 25. Diecezjalna Pielgrzymka Rodzin pod 
hasłem Cały Twój Maryjo. W parafii bł. Anieli Salawy odpust parafialny z sumą o godzinie 12.00.  
     Dziś w naszym kościele po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z aktem 
oddania Kościoła w Polsce Niepokalanemu Sercu Maryi.  
  
     2. We wtorek wspomnienie Najświętszego Imienia Maryi. W środę św. Jana Chryzostoma, 
biskupa i doktora Kościoła. W czwartek święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W piątek 
wspomnienie NMP Bolesnej, w sobotę wspomnienie świętych męczenników Korneliusza, papieża  
i Cypriana, biskupa. W sobotę podczas wieczornej Mszy św. modlitwy w ramach comiesięcznej 
nowenny do MB Miłosierdzia.  
 

     3. Dyżury wolontariuszy w Poradni Pomoc Bliźniemu od bieżącego tygodnia według 
harmonogramu na plakacie zaprezentowanym na stronie internetowej i w gablotach parafialnych. 
Pozwoliliśmy sobie również rozesłać plik plakatu do proboszczów naszego dekanatu. Chcemy 
zachęcić wszystkich zainteresowanych, również spoza parafii do korzystania z pracy Poradni. 
Aktualnie w poradni można skorzystać z porady adwokatów, notariusza, radcy prawnego, 
księgowej,  psychologa. Jeśli ktoś ma chęci i czas na godzinę dyżuru w tygodniu - zapraszamy do 
pracy w gronie wolontariuszy.  
 

     4. W poniedziałki i czwartki w sali nr 4 od godziny 17.30 wznawiamy próby orkiestry 
parafialnej. Instrumentów starczy dla nowych chętnych. Zapraszamy.  
     We wtorek o 18.30 pierwsze po wakacjach spotkanie Chóru Amicus w bibliotece na plebanii.  
W ten dzień po Mszy św. w sali oazowej kolejne spotkanie PanaMa Chór. Oba zespoły również 
czekają na nowych chórzystów. Od początku września czynna jest również biblioteka parafialna w 
niedziele od 11.30 do 12.00. Zapraszamy do wypożyczania, bądź nawet przeglądnięcia i zabrania 
niektórych używanych książek. Spotkanie Kręgu Biblijnego we wtorek o 20.15 w bibliotece 
parafialnej. Schola dziecięca Boże Nutki ma swoje próby w piątki o 16.30 w sali nr 5, w tym roku 
pod opieką p. Karoliny Pasiut i jej współpracowników. W piątek o 17.00 zbiórka ministrantów w 
sali nr 6. W najbliższą niedzielę rozpoczynamy rok formacji parafialnej dla gimnazjalistów przed 
przyjęciem sakramentu bierzmowania. Uczniów klas VII SP oraz II i III gimnazjum wraz z 
rodzicami zapraszamy na Mszę św. o godzinie 17.00. Po niej spotkanie informacyjne w kościele 
dolnym. 
 

      5. W najbliższą sobotę po Mszy św. o 7.30 tradycyjny wyjazd rekreacyjny m.in. do Mogilan, na 
Glisne. Możliwość zapisów również w zakrystii. W sobotę 23 września parafialny wyjazd 
integracyjny przed odpustem w roku 250.lecia kanonizacji św. Jana Kantego. Odprawimy Mszę św. 
przy konfesji Świętego Patrona w kolegiacie św. Anny, odwiedzimy jego celę w Collegium Maius 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, odwiedzimy Jego rodzinne strony, pomodlimy się w kaplicy św. 
Jana w Kętach, wyjedziemy na Żar w Beskidzie Małym, nawiedzimy Sanktuarium Maryjne  
w Rychwałdzie. Wyjazd o 6.45, powrót w godzinach wieczornych. Koszt 50 PLN. Zapisy w 
zakrystii i w kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. Zapraszamy.  
 

     6. W Bożym Młynie w czwartek o godz. 18.00 spotkanie z p. Julitą Bator nt. Zamień chemię na 
jedzenie, w sobotę o godz. 16.00 spotkanie z muzykiem, rzeźbiarzem, poetą Janem Malikiem, 
najpierw modlitwa w dolnym kościele potem rozmowa w Bożym Młynie. W najbliższą niedzielę 
Festyn Rodzinny przed kościołem:  od 14.00 koncert PanaMa Chór i Bożych Nutek, gry i zabawy 
rodzinne, kiełbasa z grilla, ciekawe zajęcia dla starszych i młodszych. 
 

     7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Alicję Warmuzek-Bogdali. Wieczny odpoczynek racz 
Jej dać Panie... 


