INTENCJE MSZALNE od 25 lutego do 3 marca 2019
Poniedziałek, 25 luty
7.00
1)++Maria Jędrszczyk, Jakub mąż i Jan syn; 2) +Stanisław Mielnik; 3) +Bogdan
Hnatów – int. od pacjentki Grażyny
7.30
O zdrowie duszy i ciała dla Aleksandra
18.30 +Stefania Koczur
Wtorek, 26 luty
7.00
++Zofia i Jakub Wieszczek
7.30
O Boże bł., opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla Teresy oraz Aleksandra w
dniu imienin
18.30 +Leszek Drozd – int. od Sąsiadówz Osiedla
Środa, 27 luty
7.00
++Helena Lang i Władysław mąż
7.30
+Stanisław Gadocha w 1. rocz. śm.
18.30 +Kazimierz Dutkiewicz w 1. rocz. śm.
Czwartek, 28 luty
7.00
1) +Stefan w rocz. śm.; 2) ++Maria, Franciszek i zm. z rodziny Kenig
7.30
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Kazimierza w 86 rocz. ur.
18.30 +Zbibniew Kęsek w 1. rocz. śm.
Piątek, 01 marzec
7.00
1) ++Za zmarłych wypominanych w wypominkach; 2) +Stanisława (ona) Kirszke
9.00
O bł. Boże i zdrowie dla Kazimierza w 86 rocz. ur.
17.00 +Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska
18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 02 marzec
7.00
1) W intencji Kazimiery (ona) Zawratka; 2) +Krystyna Łabno w 15. rocz. śm.
7.30
1) Wynagradzająca Niepokalanemu Secu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int.
od Róż Różańcowych; 2) Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o opiekę MB dla
Członkiń III Róży Różańcowej oraz o radość życia wiecznego dla zmarłych z Róży
18.30 +Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska
VIII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 03 marzec
7.30
++Rozalia i Eugeniusz Kulma
9.00
++Jan, Antonina Leon Cader, Józef Drożeński, Tadeusz Wszołek Eugenia Baranek, Janina Drożeńska
10.30 +Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska
12.00 ++Helena i Jóżef
13.15 1) O bł. Boże z okazji 35. rocz. sakramentu małżeństwa dla Małgorzaty i Marka
Kowalskich; 2) Za Parafian – Chrzest
17.00 +Eugenia w 5. rocz. śm.
18.30 +Stefan Samek w 8. rocz. śm.
20.00 +Maria Waśniowska
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 6, 27–38/
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie
tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto
uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi. Jeśli bierze ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Daj
każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się od tego, który bierze twoje. Jak chcecie, żeby
ludzie wam czynili, podobnie i wy im czyńcie.
Jeśli bowiem miłujecie tylko tych, którzy was miłują, jakaż za to dla was
wdzięczność? Przecież i grzesznicy miłość okazują tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tylko tym, którzy wam dobrze czynią, jaka za to dla was wdzięczność? I
grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym, od których spodziewacie się
zwrotu, jakaż za to dla was wdzięczność? I grzesznicy grzesznikom pożyczają, żeby
tyleż samo otrzymać.
Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie,
niczego się za to nie spodziewając. A wasza nagroda będzie wielka, i będziecie synami
Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie miłosierni,
jak Ojciec wasz jest miłosierny.
Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą,
natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie».
REFLEKSJA
Dzisiejsza Ewangelia zapewne przypomnia nam wydarzenia z naszego
życia, przywoływuje na pamięć twarze konkretnych, znanych nam osób. Słyszymy słowa, które są jednocześnie wezwaniem do przemiany i źródłem siły,
by tego dokonać.

40. GODZINNE NABOŻEŃSTWO PRZED WIELKIM POSTEM
Współcześnie czterdziestogodzinne nabożeństwo jest stopniowo zapominane. Najczęściej służy
jedynie jako „wstęp” do Wielkiego Postu. Ma jednak bardzo bogatą i długą tradycję. Już w 1539 r. papież
Paweł III pisał, że powstało, aby ułagodzić gniew Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby
udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących do zniszczenia chrześcijaństwa.
Czterdziestogodzinne nabożeństwo bywa nazywane Quarant' Ore (lub Quarantore), od quarant
– „czterdzieści” oraz hora – „godzina”. Najkrócej mówiąc, polega na nieustannej, trwającej czterdzieści
godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jest to więc nabożeństwo
eucharystyczne i powinno się zarówno zaczynać, jak i kończyć Eucharystią. Istnieją nawet specjalne,
uroczyste msze, połączone z procesją z Najświętszym Sakramentem, przewidziane na początek i koniec
czterdziestogodzinnego nabożeństwa.
Adoracja trwa 40 godzin przede wszystkim dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało
Zbawiciela było złożone w grobie. Ale liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty
czas: przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał
deszcz w trakcie potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat. Współcześnie jednak oficjalne dokumenty liturgiczne mówią nie tyle o „czterdziestogodzinnym nabożeństwie”, co o dłuższej adoracji, bez
określania czasu jej trwania. Termin zachował się w praktyce duszpasterskiej i najczęściej – zwłaszcza w
Polsce – określa się nim trzydniową adorację, odbywającą się albo w trzy kolejne niedziele przed Wielkim Postem, albo w niedzielę (od ostatniej mszy porannej), poniedziałek i wtorek przed Środą Popielcową. Nie jest jednak związane wyłącznie z tym okresem liturgicznym. Zachęca się również, by urządzać je
w adwencie, czy przed istotnymi momentami dla danego kościoła lokalnego. W niektórych miastach, np.
Rzymie, Mediolanie czy Paryżu, było dawniej sprawowane bez ustanku w kolejnych kościołach: gdy
tylko kończyło się w jednym miejscu, rozpoczynane było w następnym. Starano się też, by adoracja
trwała dzień i noc, nieprzerwanie czterdzieści godzin pod rząd.
Nie ma pewności co do tego, kiedy powstało czterdziestogodzinne nabożeństwo, ani kto je zapoczątkował. Najprawdopodobniej, jego korzenie można odnaleźć już w średniowiecznym (XIII-XIV)
zwyczaju przenoszenia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego właśnie na czterdzieści godzin.
Wiadomo też, że w 1527 r. w Mediolanie, bractwo związane z kościołem Świętego Grobu zorganizowało
trwające tyle samo czasu uroczyste wystawienie Najświętszego Sakramentu. W 1537 r., również w Mediolanie, z inicjatywy Józefa Piantanida da Fermo, kapucyna, rozpoczęto nieprzerwaną adorację Najświętszego Sakramentu, odbywającą się po kolei w różnych kościołach. Dwa lata później, papież Paweł
III wyrażając oficjalną zgodę na to nabożeństwo, komentował je następująco: (…) by ułagodzić gniew
Boga, spowodowany występkami chrześcijan, oraz aby udaremnić wysiłki i machinacje Turków, dążących
do zniszczenia chrześcijaństwa, ustanowiono cykl modlitw i próśb, które mają być zanoszone dniem i
nocą przez wszystkich wiernych Chrystusa przed Najświętszym Ciałem naszego Pana, we wszystkich
kościołach wspomnianego miasta [Mediolanu – przyp.red.], w taki sposób, że modlitwy te oraz prośby
odmawiane są przez samych wiernych, zmieniających się co czterdzieści godzin (…). Wiadomo też, że
podobne nabożeństwa organizował w Rzymie św. Filip Nereusz, zaś św. Ignacy Loyola bardzo zachęcał
do urządzania w czasie karnawału trwających dwa dni lub czterdzieści godzin wystawień Najświętszego
Sakramentu, jako przebłaganie za grzechy popełnione w tym okresie. Wśród osób, które przyczyniły się
nie tyle do powstania, co do upowszechnienia czterdziestogodzinnych adoracji, wymienia się również
m.in. o. Tomasza Nieto, dominikanina, czy św. Antoniego Maria Zaccarię, barnabitę. W każdym razie, w
XVI w. uroczyste wystawienia Najświętszego Sakramentu, trwające najczęściej czterdzieści godzin,
organizowane były przeważnie w sytuacjach publicznych katastrof czy niebezpieczeństwa.
Naturalnie, już w XVI w. powstawały instrukcje odnośnie tego, jak czterdziestogodzinne
nabożeństwo powinno być odprawiane. Jedną z nich przygotował bł. Jan Juwenalis Ancina ze zgromadzenia
braci filipinów, biskup Saluzzo. Również św. Karol Boromeusz pozostawił bardzo szczegółowe wskazówki co
do sposobu sprawowania czterdziestogodzinnego nabożeństwa oraz innej, podobnej praktyki – Oratio sine
intermissione (nieprzerwana modlitwa). Ważniejsza jednak była konstytucja Graves et diuturnae papieża Klemensa VIII, wydana w 1592 r. Zaprowadzała ona w Rzymie nieprzerwany cykl uroczystych wystawień Najświętszego Sakramentu, odbywający się po kolei w różnych kościołach, w każdym po czterdzieści godzin, (…)
tak, by w każdej godzinie dnia i nocy, przez cały rok, modlitwa wznosiła się bez ustanku przed oblicze Pana.
Znamienne, że również Klemens VIII miał na uwadze przede wszystkim pokój chrześcijaństwa: Módlcie się o
zgodę wśród chrześcijańskich książąt, módlcie się za Francję (Francja była wówczas szczególnie zagrożona –

przyp. red.), módlcie się, by wrogowie naszej wiary, straszliwi Turcy, którzy w swej pełnej pychy zaciekłości
grożą zniewoleniem i zniszczeniem całego chrześcijańskiego świata, mogli być powaleni prawicą Wszechmogącego Boga. (ciąg dalszy za tydzień)

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. W pierwszy czwartek marca adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele górnym od 8.00
do 18.00 i od 19.15 do 20.00 animowana przez Odnowę w Duchu św. W czasie adoracji możliwość modlitwy wstawienniczej.
W pierwszy piątek marca Msze święte w kościele górnym o godzinie 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30.
Okazja do spowiedzi jak w każdy I piątek miesiąca. Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu do godziny 21.00. W najbliższą, pierwszą sobotę miesiąca po Mszy św. o godzinie 7.30
nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP, wieczorem, o 17.45 różaniec prowadzony
przez Akcję Katolicką.
W najbliższą sobotę odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem od godziny 9.30.
W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych dla róż
różańcowych.
2. Spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej wyjątkowo w poniedziałek za tydzień, 4
marca o 17.00 w bibliotece parafialnej. Jutro o 16.30 ostatnie spotkanie łączników podsumowujące zbiórkę wśród mieszkańców za opłatki. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie 10.30 pobłogosławienie i wręczenie modlitewników dzieciom z klas III SP przygotowujących się do I Komunii św.
Zapraszamy na Mszę św. rodziny komunijne.
3. Wobec próśb o powtórzenie przypominamy, że bierzmowania kandydatom-absolwentom SP i
Gimnazjum udzieli w tym roku w naszej parafii JE ks bp Jan Szkodoń w czwartek, 23 maja o godzinie
18.30. Ze względu na wcześniej ustalone wycieczki klasowe kandydatów, po sporządzeniu listy osób
przeszkodzonych skierujemy ich do bierzmowania w którejś sąsiedniej parafii, w dogodnym terminie.
Prośimy zgłosić przeszkodę w bieżącym tygodniu katechecie, lub w zakrystii, czy w kancelarii w godzinach urzędowania.
4. W minioną niedzielę zapowiadaliśmy rozpoczęcie nabożeństwa 40-godzinnego w dniu dzisiejszym. Przepraszamy za pomyłkę, uczynimy to oczywiście w najbliższą niedzielę.
5. Małżeństwa, również z mniejszymi dziećmi organizują spływ kajakowy Gwdą i Pętlą Szczecinecką w dniach od 7 do 17 lipca br. Pełen koszt spływu do 1 tys. PLN od osoby. Szczegóły i zapisy do
niedzieli 10 marca u ks. Zbigniewa, lub mailowo na adres parafii.
6. Artysta malarz Paweł Kalinowski z Ukrainy namalował obraz Matki Bożej Miłosierdzia,
wierną kopię obrazu umieszczonego w ołtarzu dolnego kościoła. Obraz na stałe zawiesimy w salonie
plebanii. W kościele górnym będzie nam towarzyszył w czasie liturgii poświęconych naszej patronce MB,
Miłosierdzia odprawianych w kościele górnym.
Za montaż nagłośnienia w kościele górnym i wykonanie obrazu zapłaciliśmy 65 tys. PLN.
Rozpoczęliśmy też przed tygodniem zapowiadany remont pomieszczenia gospodarczego (pralnia, prasowalnia bielizny liturgicznej, ubikacja ogólnodostępna dla gości plebanii). W najbliższą, pierwszą niedzielę marca zbierzemy składkę na potrzeby inwestycyjne parafii. Dziękujemy wszystkim za stałą ofiarność
pozwalającą realizować kilka inwestycji parafilnych jednocześnie.
Podczas Mszy św. o 10.30 i o 12.00:
7. Po Mszy Świętej wolontariusze Krakowskiego Hospicjum dla Dzieci imienia księdza Józefa
Tischnera rozdadzą ulotki informujące o formach działalności hospicjum. Zachęcamy do zabrania ulotki
ze sobą i zapoznania się z jej treścią.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stefana Jaśkiewicza i śp. Halinę Własenko. W
Łowiczu żegnamy pierwszego biskupa tej diecezji, wieloletniego dyrektora Biura Prasowego KEP, zastępcę Sekretarza Generalnego tejże, ks. bpa Alojzego Orszulika. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

