
INTENCJE MSZALNE od 18 do 24 października 2021 
PONIEDZIAŁEK (18 X 2021) – Święto św. Łukasza Ewangelisty 

700 

1) +Piotr Bocheński – int. od sąsiadów z klatki  
2)  +Kazimierz Łapiński – int. od VI Róży Różańcowej  
3) + Danuta Soja – od syna Andrzeja z rodziną 

730 + Elżbieta i Tadeusz Ryncarz  

1830 
Potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego i opiekę MB i wstawiennictwo  patrona dla 
księdza Łukasza Wielochy w dniu imienin – int. od parafian 

WTOREK (19 X 2021) - Wspomnienie Św. Pawła od Krzyża 

700 +Piotr Bocheński – int. od sąsiadów z klatki 

730 + Mariusz Wasilewski – int. Od Przyjaciół i Sąsiadków z ul. Wiedeńskiej 
1830 + Magdalena Wyżga w 12 r. śm.  
ŚRODA (20 X 2021) - Uroczystość Św. Jana Kantego 

700 1) O Bł. Boże, opiekę MB dla Bronisławy i Zdzisława w r. ślubu 
2) O pomyślny przebieg operacji Tomka 

900 + Jan Strojny 
1100 + Zenon Majewski – int. od Siostry Henryki 

1830 
1) Za parafian 
2) Dziękczynna w 45 r. ur. Artura i prośbę o bł. Boże i potrzebne łaski dla niego  
i rodziny 

CZWARTEK (21 X 2021)  

700 
1) + Urszula 
2) +Kazimierz Łapiński od VIII Róży Różańcowej 

730 + Jan Sałach – int. od żony  

1830 
1) + Bronisław Rębisz w 22 r. śm., Weronika i Tadeusz rodzice 
2) Marek Sarsch (czyt. Sarsz) 

PIĄTEK (22 X 2021) - Wspomnienie św. Jana Pawła II 

700 

1) +Piotr Bocheński – int. od rodz. Jędrzejewskich z Zielonek  
2) + Janusz Roszkowski – int. od Przewodniczącego Stowarzyszenia Wychowawców 
AGH – Piotra z małżonką Marią 
3) + Danuta Soja – int. od syna Krzysztofa z żoną Magdaleną 

730 + Jan Sałach – int. od syna, Mirosława 
1830 O Boże bł. i opiekę św. Jana Pawła II dla Janka z okazji imienin 
SOBOTA (23 X 2021) - Wspomnienie św. Jana Kapistrana 

700 

1) + Janusz Roszkowski – int.  od Zarządu Głównego Stowarzyszenia  
Wychowawców AGH 
2) ++Wincenty, Aniela i Kazimierz 

730 
1) + Jan Sałach – int. od syna Bogusława 
2) + Weronika Jaśkowiec – int. od rodz. Schabowiczów 

1830 + Zbigniew Rylewicz – int. od koleżanek córki Beaty: Małgosi, Ewy i Marzeny 
XXX NIEDZIELA ZWYKŁA  (24 X 2021)  
730 + Za parafian 

900 ++ Jan, Antonina, Leon Cader, Eugenia Baranek, Tadeusz Wszołek, Józef, Janina 
Drożdżewscy 

1030 + Tadeusz Franc  
1200 Dziękczynna w 15 r. ślubu Agnieszki i Grzegorza z prośbą o bł. Boże dla całej rodziny 
1315 + Katarzyna Polewka 
1700 + Anna Ubuś w 24 r. śm., Janina i Władysław Pachacz, Janina i Antoni Kozłowscy 
1830 ++ Katarzyna i Kazimierz  
2000 + Stanisław Chmielowski – int. od Wójta Gminy Osiek 
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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 
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EWANGELIA NA 28. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ / Mk 10, 35-45 / 

Jakub i Jan, synowie Zebedeusza, podeszli do Jezusa i rzekli: «Nauczycielu, 
pragniemy, żebyś nam uczynił to, o co Cię poprosimy». On ich zapytał: 
«Co chcecie, żebym wam uczynił?» Rzekli Mu: «Daj nam, żebyśmy  
w Twojej chwale siedzieli jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». 
Jezus im odparł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który 
Ja mam pić, albo przyjąć chrzest, którym Ja mam być ochrzczony?» 
Odpowiedzieli Mu: «Możemy». Lecz Jezus rzekł do nich: «Kielich, który  
Ja mam pić, wprawdzie pić będziecie; i chrzest, który Ja mam przyjąć, wy 
również przyjmiecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej 
stronie prawej lub lewej, ale dostanie się ono tym, dla których zostało 
przygotowane». Gdy usłyszało to dziesięciu pozostałych, poczęli oburzać 
się na Jakuba i Jana. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł do nich: 
«Wiecie, że ci, którzy uchodzą za władców narodów, uciskają je, a ich 
wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie między wami. Lecz kto 
by między wami chciał się stać wielkim, niech będzie sługą waszym. A kto 
by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem 
wszystkich. Bo i Syn Człowieczy nie przyszedł, aby mu służono, lecz żeby 
służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».  

 
REFLEKSJA 

Uczniowie Jakub i Jan są wierni, swoją przyszłość wiążą ze swoim 
Mistrzem. Mają zapał, są ambitni, pragną władzy. To nic złego. Tyle tylko, 
że myślą w kategoriach czysto ludzkich. Jezus zaprasza nas, abyśmy  
Mu towarzyszyli i potrzebuje zapału ludzi, ale w dziele odkupienia. 
Uczniowie, których powołał Jezus, nie są doskonali. My też jesteśmy słabi. 
Ale gdy powierzymy Mu swoje życie, On nas umocni. Zmieni kierunek 
naszej energii – staniemy się ludźmi gotowymi do poświęceń, do ofiar, 
ludźmi pragnącymi mieć udział w Jego zmartwychwstaniu.  
 



SYLWETKA BISKUPA ROBERTA CHRZĄSZCZA 
Ks. biskup Robert Chrząszcz urodził się 7 października 1969 r.  

w Wadowicach, w rodzinie Zofii i Władysława. Jego rodzinną parafią jest 
Kalwaria Zebrzydowska, gdzie ukończył Niższe Seminarium Duchowne 
oo. Bernardynów. 

W 1988 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego 
Archidiecezji Krakowskiej. 14 maja 1994 r., w Katedrze na Wawelu, przyjął 
święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego metropolity krakowskiego  
kard. Franciszka Macharskiego. Był wikariuszem najpierw w parafii 
Zesłania Ducha Świętego w Krakowie-Ruczaju, a od 1999 r. w parafii Matki 
Bożej Różańcowej w Krakowie-Piaskach Nowych. 

W 2005 r. ks. Robert Chrząszcz rozpoczął pracę misyjną w Brazylii. 
Posługiwał m.in. wśród ubogich mieszkańców faveli w parafii św. Łucji  
w Archidiecezji Rio de Janeiro, gdzie wybudował parafialny kościół. 
Organizowane przez Padre Roberto nabożeństwa Drogi krzyżowej czy 
misterium Męki Pańskiej gromadziły po kilka tysięcy osób. Kapłańską 
posługą i zaangażowaniem zyskał szacunek tamtejszych mieszkańców, bez 
względu na wyznanie. Na brazylijskiej ziemi szerzył kult Matki Bożej 
Kalwaryjskiej, której zawdzięcza swoje kapłańskie powołanie. Od 2014 r. 
ks. Robert Chrząszcz był wikariuszem biskupim w Archidiecezji Rio  
de Janeiro oraz pełnił funkcję odpowiedzialnego za służbę liturgiczną. 

11 listopada 2020 r. papież Franciszek powołał go na biskupa 
pomocniczego Archidiecezji Krakowskiej. 6 lutego 2021 r. w Sanktuarium 
św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie na Białych Morzach przyjął sakrę. 
Konsekratorem był abp Marek Jędraszewski, a współkonsekratorami 
kardynał Stanisław Dziwisz, arcybiskup senior krakowski, i arcybiskup 
Salvatore Pennacchio, nuncjusz apostolski w Polsce. Jako zawołanie 
biskupie przyjął słowa „Christo portas aperite” (Otwórzcie drzwi 
Chrystusowi), zaczerpnięte z homilii Jana Pawła II wygłoszonej podczas 
inauguracji pontyfikatu. Biskup Robert swoim wezwaniem chce zachęcić 
wiernych, do których Bóg go posłał i nadal posyła, teraz jako biskupa,  
by otworzyli Chrystusowi przede wszystkim drzwi swoich serc, bo tylko  
w Chrystusie człowiek może odnaleźć sens swojego życia bez względu na 
to, kim jest, skąd pochodzi i gdzie mieszka. Głoszenie Ewangelii to misja 
nie znająca granic czasu i przestrzeni. Jak kiedyś Jan Paweł II, tak i Ksiądz 
Biskup Robert teraz chce podkreślić, że misja Kościoła wykracza poza 
granice państw i kontynentów. 

W ramach prac Konferencji Episkopatu Polski w 2021 został członkiem 
Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 29. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
1. W najbliższą środę, 20 października w naszej parafii odpust ku czci  
św. Jana Kantego, Msze św. o godzinie 7.00, 9.00, 11.00 z obrzędem 
namaszczenia chorych i z okazją do spowiedzi św. dla chorych od godziny 
10.30 oraz suma odpustowa o godzinie 18.30. Sumie będzie przewodniczył 
bp Robert Chrząszcz. Okazja do spowiedzi św. przed uroczystością 
odpustową we wtorek od godziny 17.30. Odpust, czyli darowanie kar za 
grzechy odpuszczone w sakramencie pokuty zyskujemy pod zwykłymi 
warunkami, mianowicie po spowiedzi św. zachowujemy wolność od 
przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, nawiedzamy świątynię, 
przyjmujemy komunię św. i odmawiamy modlitwy Ojcze nasz i Wierzę  
w Boga, a także wybraną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Po Mszy 
św. dla chorych Boży Młyn zaprasza na kawę i herbatę przy ciastku 
odpustowym. Wszystkich uczestniczących w liturgii zachęcamy do 
przyjęcia słodkiego deseru, który będziemy rozdawać po każdej Mszy św. 
Potrzebujący i bezdomni otrzymają deser odpustowy wraz z gorącym 
posiłkiem.  
2. Dziś w naszym kościele zachęta koordynatorów misji Kana Welcome do 
udziału w tej rocznej formacji dla małżeństw z naszej parafii. Misji, która 
ma ambicję upomnieć się o czas spędzony we dwoje przez małżonków.  
3. Dziś również wolontariusze wolontariusze Zespołu Charytatywnego 
zbierają ofiary na uzupełnienie asortymentu przekazywanego 
potrzebującym i bezdomnym.  
4. W poniedziałek św. św. Łukasza, ewangelisty, w piątek uroczystość  
św. Jana Pawła II, papieża, patrona Województwa Małopolskiego.  
5. Przy skarbonie lub na stronie internetowej można pobrać karteczki 
wypominkowe. Wypełniamy formularze zaznaczając, czy wypominki mają 
być odczytane jako jednorazowe, czy roczne i - w wypadku rocznych - 
przed którą Mszą św. w niedzielę. Wypełnione formularze wypominków 
przyjmujemy w zakrystii lub w kancelarii parafialnej w godzinach 
urzędowania. Można je również wrzucić do koszyka składkowego. Prosimy 
o uwzględnienie w wypominkach rocznych imion najbliższych zmarłych. 
Dalszych przodków  wymieniamy zbiorczo z nazwiska.  
6. Ogrzewamy kościół, dlatego prosimy o zamykanie drzwi podczas 
udziału w liturgii. Rowerzystom przypominamy o trwałym i wygodnym 
stojaku na rowery usytuowanym przy schodach prowadzących do wejścia 
bocznego w kościele górnym.  
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Styczyńskiego 
i śp. Krystynę Nowak. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...  


