
INTENCJE  MSZALNE   15 – 21  II  2016 

 

Poniedziałek   15  II 

   7.00  + Józef Orawiec w 3 r. śmierci 

   7.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 

  18.30  ++ Maria, Franciszek, Mieczysław, Julia, Antoni, Justyna 
 

Wtorek    16  II 

  7.00  + Eugenia Legutko 

  7.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla pań modlących się  

           w Róży II i o wieczne zbawienie dla zmarłych   

18.30  Nowenna: 1) + Urszula Karkowska w 10 r. śmierci. 2) ++ Witold i Maria 

           3) O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski dla Zbigniewa i Grażyny. 

           4) Przez wstawiennictwo św. Jana Kantego o naukę i jej owoce dla Grażyny. 

           5) ++ Józef, Krystyna, Franciszek.  6) O powołania kapłańskie, zakonne i misyjne 

           z naszej parafii.  
 

Środa  17  II 

   7.00  + Agata Konieczna / od nauczycieli i pracowników SP 50 w Krakowie 

   7.30  ++ Józefa Zapiór i Przyjaciele 

 18.30  ++ Maria i Władysław Wach 
 

Czwartek  18  II 

   7.00  + Agata Konieczna  

   7.30  ++ Janina, Marian, Józef, Stanisław 

 18.30  + Janina Król / od siostry Anny z rodziną 
 

 Piątek    19  II 
    7.00  1) + Agata Konieczna  

             2)++ S. Boguchwała, Agnieszka, Wincenty 

    7.30  + Stanisław Szuba / od żony 

  18.30 + Janina Król / od siostry zakonnej Anety 

 

Sobota   20  II 
   7.00  1)  + Dawid Kowalczyk 

             2) + Agata Konieczna / od rodziny Gotfrydów 

   7.30  ++ Czesław, Jan, Maria, Jan 

 18.30  + Jerzy Babik  w 1 r. śmierci   

    

Niedziela  21  II 

  7.30  ++ Mieczysław, Cecylia, Janina, Władysław 

  9.00  ++ Andrzej Bartkiewicz i zmarli z rodziny 

10.30  ++ Zmarli z rodziny Mikuckich 

12.00  Przebłagalna za wszystkie grzechy wobec Trójcy Przenajswietszej 

13.15  Za Parafian 

17.00 + Piotr Ciaranek 

18.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie w rodzinie Minartowiczów 

20.00 ++ Zofia i Władysław Chrustek 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / ŁK  4,1-13 / 

Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu 

na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł 

głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby 

się stał chlebem. Odpowiedział mu Jezus: Napisane jest: Nie samym chlebem żyje człowiek. 

Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i 

rzekł diabeł do Niego: Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są 

poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko 

będzie Twoje. Lecz Jezus mu odrzekł: Napisane jest: Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał 

pokłon i Jemu samemu służyć będziesz. Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na 

narożniku świątyni i rzekł do Niego: Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest 

bowiem napisane: Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli i na rękach nosić Cię 

będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień. Lecz Jezus mu odparł: Powiedziano: 

Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego. Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, 

odstąpił od Niego aż do czasu. 

REFLEKSJA 
Odwieczny przeciwnik Bożych zamiarów, kusi Pana Jezusa. Ciągły pojedynek toczony w 

historii Zbawienia: Bóg kontra Szatan. W życiu każdego człowieka jest mnóstwo takich 

pojedynków. Kiedy wygrywam? Gdy umiem powtórzyć za Panem Jezusem: Panu Bogu 

swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz ! 

 

Góra Kuszenia. 

Na pustkowiu nieopodal Jerycha wznosi się Góra Kuszenia . Ewangeliści umieszczają scenę 

kuszenia bezpośrednio po chrzcie Jezusa w Jordanie:  Pełen Ducha Świętego, powrócił  

Jezus znad Jordanu i przebywał w Duchu Świętym na pustyni, gdzie był kuszony przez 

diabła…  . Tradycja umieszcza Górę Kuszenia na Gabel Quruntul na zachód od 

starożytnego Jerycha. Ze szczytu tej góry roztacza się wspaniały widok na dolinę Jordanu i 

Góry Moab. Z tego miejsca szatan miał ukazać Jezusowi piękno i bogactwo królestwa tej 

ziemi. Na wschodnim zboczu góry znajduje się grota, w której Chrystus miał przebywać w 

czasie 40-dniowego postu. Tutaj w VI wieku została wybudowana kaplica. Od tego czasu 

żyli tu w pustynnych grotach mnisi, spędzając czas na modlitwach. Dwieście lat później 

wzniesiono  tu pierwszy klasztor poświęcony Najświętszej Maryi Pannie.  



Jak czytać Pismo Święte – symbole, zwyczaje. 

 / w oparciu o: ,, Jezus z Nazaretu ” –  Benedykt XVI / 

…a gdy Jezus przepościł czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód…  . 

W czasach Jezusa liczba 40 była już dla  Izraela pełna symbolicznych treści. Najpierw 

przypominała o czterdziestu latach wędrówki Izraela przez pustynię, które były zarówno 

czasem kuszenia go, jak i też czasem szczególnej bliskości Boga. Przywodzi też na myśl 

czterdzieści dni , które Mojżesz spędził na Górze Synaj, zanim otrzymał Słowo Boga – 

Święte Tablice Przymierza. Nawiązuje również do biblijnego potopu, gdy przez czterdzieści 

dni i nocy padały deszcze. Jeżeli chodzi o znaczenie czasu, to liczba czterdzieści oznacza 

przemianę, która się w tym czasie dokonuje. 

Post wydaje się być praktyką doskonale znaną współczesnym Jezusowi mieszkańcom 

Palestyny. Liturgia żydowska wyszczególniała cały szereg dni, w których obowiązywał post. 

Najważniejszym z nich był post obchodzony dziesiątego dnia siódmego miesiąca, w Dniu 

Przebłagania. Wówczas Izraelici stawali przed Panem, by naprawić swoje zepsute przez 

grzech relacje: z Bogiem i z ludźmi. Post miał przygotować serce człowieka do pojednania z 

Bogiem i z bliźnim. Księga Kapłańska mówi, iż każdy, kto nie zachowałby tego postu, 

powinien być wyłączony spośród Narodu Wybranego. Praktyka ta nie ograniczała się jednak 

jedynie do tego jednego dnia w roku. Towarzyszyła ona Izraelitom w wielu momentach ich 

życia.  

Również pustynia jako miejsce Jezusowego postu nie jest czymś niezwykłym. Pustynia, 

samotność, surowość i prostota życia – elementy te zawsze przyciągały osoby pragnące 

szukać doświadczenia duchowego. W czasach Jezusa istniały nawet wspólnoty ludzi, którzy 

wybrali pustynię jako miejsce swej aktywności i duchowego wzrostu. Ewangelia wspomina, 

iż to właśnie pustynia stała się miejscem życia i działania Jana Chrzciciela 

 

Dieta Jana Chrzciciela.   

Szarańcza i miód leśny to elementy pokarmu Jana Chrzciciela wspominane przez Ewangelie. 

Wydają się one doskonale pasować do dzikiego pejzażu pustyni. Pokarm taki był dostępny 

dla ludzi, którzy żyli na pustyni, nie mając możliwości uprawy ziemi. W tym sensie, dla 

ludzi żyjących w podobnych warunkach, pożywienie, jakim posilał się Jan Chrzciciel, nie 

było pokarmem postnym. Jednak dla tych, którzy mieszkali w miastach lub żyli w 

późniejszych epokach, życie Jana na pustyni było niewątpliwie przykładem surowej ascezy. 

Niejednokrotnie stawało się ono inspiracją dla ludzi, którzy udawali się na pustynię, by w 

ciszy, samotności, pokucie i postach szukać Bożej bliskości. 

Światowe Dni Młodzieży – Kraków 2016   

Na bieżąco informujemy ile jeszcze potrzeba miejsc noclegowych. Info / licznik / na 

dawnym barze Słoneczko.  Dzięki dla tych, którzy już się zdecydowali i zachęta połączona  

z wielką prośbą, do tych którzy jeszcze się decydują – odwagi, otwórzmy drzwi naszych 

mieszkań i serc dla młodych ludzi z całego świata! 

Podczas kolędy było wiele pytań o udział w Światowych Dniach Młodzieży, gości  których 

przyjmujemy indywidualnie. Odsyłamy do strony internetowej  ŚDM Kraków 2016 .    

/ks. B/ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE   1 NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

1.  Dziś po Mszy świętej posypiemy głowy popiołem osobom, które nie przyjęły tego znaku 

pokuty w Środę Popielcową. 

2.  Drogi Krzyżowe w Wielkim Poście odprawiamy w piątek. Dla dzieci o godz. 17.00, dla 

dorosłych o 18.00, dla młodzieży o 19.30. Wszystkie nabożeństwa w piątkowe popołudnie i 

wieczór w górnym kościele.  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o godz. 17.45. Za udział w 

nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny. W czwartki Wielkiego Postu 

całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Początek o godz. 8.00 Jutrznią, 

zakończenie nabożeństwem do Najdroższej Krwi Chrystusa o godz. 18.00. W pozostałe dni 

powszednie Wielkiego Postu Jutrznia o godz. 6.40. W najbliższy wtorek po Mszy świętej 

wieczornej nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia. 

3. W najbliższą niedzielę w kościele w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności z 

misjonarzami, organizowany przez Dzieło Pomocy Misjonarzom Ad gentes, przeżywany pod 

hasłem: Miłosierni, aż po krańce świata. 

4.  W najbliższą niedzielę będziemy gościć w naszej parafii duszpasterza z Centrum- Nie 

lękajcie się! , który wygłosi kazanie i zbierze składkę na potrzeby Centrum. Będą też młodzi 

ludzie przemierzający Polskę busem do marzeń  i promujący przygotowania do Światowych 

Dni Młodzieży w Krakowie. 

5.  W najbliższą sobotę 20 lutego, Arkadiusz Litwiniuk, nasz parafianin, kleryk III roku 

Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, przyjmie strój duchowny, a o godz. 17.00 

w Sanktuarium św. Jana Pawła II otrzyma urząd lektora. Zachęcamy do udziału w tej 

uroczystości i do modlitwy w intencji Arka i jego rocznikowych kolegów, jak również o 

powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii. 

6.   Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii rozpoczniemy w niedziele 13 marca. 

Poprowadzi je O. Krzysztof Ziętkowski, Oblat NMP z Poznania. W najbliższą niedzielę 

opublikujemy program rekolekcji w biuletynie Wspólnota. 

7.  Spotkanie Kręgu Biblijnego w najbliższą środę o godz. 20.15.  Jutro po Mszy świętej 

wieczornej, na plebanii spotkanie Komitetu Parafialnego ŚDM .  Prosimy o sprawdzenie 

aktualnych dyżurów w poradni Pomoc Bliźniemu. Plakaty z najnowszymi informacjami 

zamieszczamy w gablotach parafialnych i na stronie internetowej parafii.  

8.  Od dziś rozprowadzamy baranki wielkanocne Caritas w cenie nie mniejszej niż 5 PLN. 

Ofiary za baranki składamy do skarbony przy wejściu głównym. Wesprą one cele 

charytatywne w diecezji, a wypadku nadwyżki również utrzymanie jadłodajni św. Jana 

Kantego w parafii. 

9. Dziękujemy za ofiary przekazane przez dzieci przy szopce parafialnej. Aniołek zebrał 

ofiarę 1749 zł. Na klasztory klauzurowe zebraliśmy 3789,07 PLN. Bóg zapłać wszystkim 

ofiarodawcom. 


