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Poniedziałek, 11 marca
7.00
1) + Jan Sajdera (Msza Święta gregoriańska); 2) + Zbigniew Baniak – int. od Anny i
Jana Lis
7.30
++ Aniela, Władysław Kraj, Anna, Antoni Dymon
18.30 + Krystyna Kalicka
Wtorek, 12 marca
7.00
O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Grzegorza Wichra w dniu
imienin – int. od Parafian
7.30
+ Stanisława Kriszke – int. od rodz. Maślaków
18.30 + Jan Sajdera (Msza św. gregoriańska)
Środa, 13 marca
7.00
+ Stanisława Kriszke – int. od Piotra, Ewy, Gabrieli Wasiewicz
7.30
+ Jan Sajdera (Msza Święta gregoriańska)
18.30 + Krystyna Tischner
Czwartek, 14 marca
7.00
+ Stanisław Woszczek w 18 r.śm.
7.30
+ Janina Pitala – int. od Michaliny i Jana Suder
18.30 + Jan Sajdera (Msza Święta gregoriańska)
Piątek, 15 marca
7.00
1) ++ Gustaw i Paweł; 2) + Benjamin Miziura
7.30
+ Jan Sajdera (Msza św. gregoriańska)
18.30 Dziękczynna za 50 lat życia Moniki z prośbą o dalsze błogosławieństwo dla niej i jej
Rodziny
Sobota, 16 marca
7.00
1) + Jan Sajdera (Msza św. Gregoriańska); 2) ++ Maria i Franciszek i zmarli z Rodziny
7.30
W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia z odczytaniem intencji: 1) + Zofia Dutkiewicz
w 1 r.śm; 2) ++ Barbara i Władysław Krzysiekowie; 3) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Marka w 50 r. urodzin; 4) O pomoc w nawróceniu
Magdaleny i Łukasza oraz o opiekę nad Natalią
II. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 17 marca
7.30
++ Aniela, Andrzej i zmarli z rodziny
9.00
+ Jan Koper w 1 r.śm.
10.30 + Paweł Bardan w 25 r.śm.
12.00 O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Proboszcza Zbigniewa Zięby
w dniu imienin – int. od Parafian
13.15 Za Parafian
17.00 + Jan Sajdera (Msza Święta gregoriańska)
18.30 ++ Krystyna Zych w 10 r.śm. i zmarli z rodzin Zych i Dziekan
20.00 O Boże błogosławieństwo, opiekę MB i św. Józefa, zdrowie i potrzebne łaski dla
Józefy z okazji imienin

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
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
Na początku Wielkiego Postu Kościół przypomina o niebezpieczeństwie grożącym każdemu wierzącemu. Jest nim próba podporządkowania sobie człowieka przez
władcę tego świata. W scenie kuszenia Jezusa odnajdujemy przestrogę przed zbyt
łatwym przyjmowaniem „kompromisów” ze złem. Jezus kuszony przez szatana całkowicie zawierza się Bogu i Jego słowu, odnosząc zwycięstwo nad wszelkiego rodzaju pokusami.
WIELKI POST NA NOWO ODKRYWANY, CZ. I
Zgodnie z kalendarzem liturgicznym w Środę Popielcową wkraczamy w nowy okres:
Wielki Post. Wiele związanych z nim tradycji i zwyczajów oraz obrzędów liturgicznych pozostaje
dla nas niezrozumiałych, gdyż proces ich kształtowania się trwał przez wieki. Niektóre z nich miały
swoje źródło w konkretnych okolicznościach historycznych, dziś już zapomnianych, inne wywodzą
się z przebogatej nierzadko symboliki często już nieczytelnej dla współczesnego człowieka.
Wielki Post ma nas przygotować do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego. To szczególny czas nawrócenia i przemiany. Trwa od Środy Popielcowej do Wielkiego Czwartku, a dokład-

nie do Mszy Wieczerzy Pańskiej. Msza Wieczerzy Pańskiej należy już bowiem do Triduum Paschalnego.
Liturgia rzymska okres Wielkiego Postu nazywa Quadragesima (Czterdziestnica). Nazwę
tę pod koniec IV wieku dla Palestyny poświadczają zarówno św. Hieronim (+419), wielki teolog i
doktor Kościoła, jak i Egeria, pochodząca – jak się przypuszcza – z Galii lub Hiszpanii pątniczka,
która prawdopodobnie w latach 80. IV wieku po Chrystusie odbyła pielgrzymkę do Ziemi Świętej,
opisaną w odkrytym w 1884 roku pamiętniku podróży. Podobnie Sobór w Nicei (odbyty w roku
325) używa terminu „Quadragesima Paschae (Czterdziestnica Paschy).
Św. Ireneusz, biskup Lyonu, (+ ok. 202) w liście do papieża Wiktora I (+ 200), napisanym
ok. roku 190 po Chrystusie w związku ze sporem z kwartodecymanami, co do daty świętowania
Paschy, wspomina, że niektórzy chrześcijanie pościli przed Paschą w Wielki Piątek, inni – w Wielki
Piątek i w Wielką Sobotę, przy czym byli wśród nich tacy, którzy czynili to przez 40 godzin w
nawiązaniu do spoczynku Chrystusa w grobie przez 40 godzin. O dwudniowym poście przed Wielkanocą w I. poł. III wieku pisze także wybitny starożytny łaciński pisarz Tertulian (+ ok. 240) w
dziele O poście. Syryjskie Didascalia, pochodzące również z III wieku, mówią o poście trwającym
w tygodniu poprzedzającym Wielkanoc od poniedziałku do czwartku. Kilkudniowy post przed
Paschą, choć jeszcze nie w zinstytucjonalizowanej formie, opisuje także Dionizy (+264/265), biskup
Aleksandrii i uczeń Orygenesa. Św. Atanazy z Aleksandrii (+373) w liście pasterskim skierowanym
do wiernych w 334 roku z okazji Wielkanocy wspomina już o 40-dniowym poście. Podobnie Egeria
poświadcza 40-dniowy post w Kościele Jerozolimskim pod koniec IV wieku, a także na terenach
Hiszpanii i Galii (jeśli stamtąd pochodziła), przy czym w Jerozolimie post trwał 8 tygodni, gdyż
dniami postu nie były ani soboty, ani niedziele (z wyjątkiem jednej soboty – Wigilii Paschy, kiedy
trzeba było pościć). O 40 dniach przygotowania do Wielkanocy (choć raczej w odniesieniu do oczekujących na przyjęcie chrztu), pisze w czwartej ze swoich katechez także św. Cyryl Jerozolimski (+
ok. 386), a Euzebiusz, biskup Cezarei (+339) wskazuje, że 40-dniowe wielkopostne ćwiczenia naśladują historie z życia Mojżesza i Eliasza. Z końca IV wieku pochodzą świadectwa dotyczące
Kościoła Zachodniego: św. Ambrożego (+397), biskupa Mediolanu i św. Augustyna (+430) w odniesieniu do Afryki Północnej.
W Rzymie do IV wieku post przed doroczną pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego trwał
tydzień. W poł. IV wieku dołączono do niego jeszcze 3 tygodnie, co poświadcza historyk Sokrates
(+ po roku 439) w Historii Kościoła (będącej kontynuacją Historii Euzebiusza), z wykluczeniem
sobót i niedziel. W VI wieku w Rzymie post rozpoczynał się 6 tygodni przed Wielkanocą. Jednak
po odliczeniu niedziel (które jako Mała Pascha nie dopuszczały postu i praktyk pokutnych) post
trwał właściwie 36 dni. Dlatego wydłużono go o dni poprzedzające szóstą niedzielę przed Wielkanocą: środę, czwartek, piątek i sobotę. Tak więc Środa Popielcowa, powszechnie przyjęta na Zachodzie, stała się początkiem Wielkiego Postu i ostatecznie została wpisana do Mszału Rzymskiego
Piusa V z roku 1570. Od czasów papieża Grzegorza Wielkiego (+604) datuje się powstanie tzw.
Przedpościa. Niedziele Przedpościa zwane były: Pięćdziesiątnicą, Sześćdziesiątnicą, Siedemdziesiątnicą. Późniejsze ich polskie nazwy to: Niedziela Starozapustna, Mięsopustna, Zapustna. Niedziele te, choć przyjęte np. przez klasztory w Galii (i potwierdzone w VI wieku przez gallikańskie synody), a także przez liturgię rzymską, są raczej pochodzenia wschodniego, a ich geneza łączy się z
potrzebą uzupełnienia (do 40) brakujących dni Wielkiego Postu po odliczeniu sobót i niedziel tego
okresu. Tak więc już na 3 tygodnie przed Wielkim Postem Kościół wprowadzał pokutny, fioletowy
kolor szat liturgicznych, usuwał z Eucharystii odmawianie Gloria i śpiew radosnego Alleluja, i
nakazywał również w okresie Przedpościa złagodzony nieco post. Zniósł go dopiero w roku 1284
papież Innocenty IV (+1254). Natomiast ostatnia reforma liturgiczna zniosła całe Przedpoście.
Opuszczenie czasu Przedpościa ukazało na nowo symboliczną wymowę 40 dni Wielkiego Postu.
Chociaż przygotowanie do Paschy, z biegiem czasu określone dokładnie przez uchwały
różnych synodów, wyrosło z duchowej potrzeby chrześcijan i ich ostrej świadomości znaczenia
Zmartwychwstania Pańskiego, niestety, wraz z uzyskaną przez Kościół wolnością religijną i nagłym
wzrostem liczby wiernych, wielu wyznawców Chrystusa nie prowadziło życia zgodnego z zasadami

Ewangelii. Nadchodząca więc Wielkanoc stała się okazją do wewnętrznej przemiany, do procesu
rozpoczynanego w Środę Popielcową i trwającego przez 40 dni.
Dlaczego tak wielkie znaczenie przywiązywano do tego, aby ów okres poprzedzający doroczną
Paschę trwał 40 dni? Otóż liczba 40 w Piśmie Świętym ma wymiar symboliczny. Stąd też liczba 40
dni postu tak naprawdę nigdy nie była rozumiana w sensie ściśle matematycznym, lecz zdecydowanie duchowym. 40 dni pościł na pustkowiu Chrystus. 40 dni trwał biblijny potop. 40 dni i nocy
przebywał Mojżesz na Synaju. 40 dni i nocy wędrował Eliasz na górę Horeb. O 40 dniach mówił
Jonasz, gdy nawoływał do przemiany mieszkańców Niniwy. Przez 40 dni nękali Izraelitów Filistyni
zanim zostali zwyciężeni przez Dawida. Wreszcie przez 40 lat błąkał się po pustyni naród wybrany
zanim wszedł do Ziemi Obiecanej. Liczba 40 jest więc w Biblii niejako zarezerwowana dla dzieł
oczyszczenia, dzieł przygotowania do jakiegoś ważnego, przełomowego wydarzenia w historii
pojedynczego człowieka, historii danego narodu i całej historii zbawienia. Dlatego też właśnie okres
przygotowania do pamiątki Wielkiej Nocy Zmartwychwstania Chrystusa wydłużono do 40 dni i
uznano, że najlepszym sposobem przygotowania się oraz odrodzenia duchowego i moralnego będzie
asceza, pokuta i post.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU
1. Od ubiegłej niedzieli do uroczystości Trójcy Przejajświętszej (do 16 czerwca) trwa okres spowiedzi i komunii św. w naszej archidiecezji. Dziś po każdej Mszy św. możemy skorzystać z posypania
głów popiołem, jeśli nie przyjęliśmy tego znaku pokuty w Popielec. O 17.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym transmitowane przez pośrednictwo parafialnej strony internetowej. Dziś wspieramy
składką potrzeby Sanktuarium Jana Pawła II na Białych Morzach w Krakowie.
2. W piątki Wielkiego Postu Drogi Krzyżowe dla dzieci o 17.00, dla dorosłych o 18.00 i
dla młodzieży o 19.30. W dni powszednie Wielkiego Postu rozpoczynamy liturgię wspólnie odmówioną jutrznią o godzinie 6.40. W czwartki jutrznia na rozpoczęcie całodziennej adoracji IHS o
8.00. Przypominamy, że brewiarze wielkopostne wykorzystujemy do modlitwy jedynie w kościele.
3. W najbliższą sobotę comiesięczna nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia ze Mszą św. o
godzinie 18.30 w intencjach nowennowych i z nabożeństwem po Mszy św. W najbliższą niedzielę
w Kościele w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami organizowany przez Dzieło Pomocy Misjonarzom Ad gentes. W tym roku pod hasłem Misjonarze mocą Ducha.
4. Zapraszamy na Mszę św. celebrowaną przez biskupa Janusza Mastalskiego w najbliższą
sobotę, 16 marca o 18.00 w kościele stacyjnym św. Szczepana.
5. Od dziś rozprowadzamy baranki wielkanocne Caritas w cenie nie mniejszej niż 6 PLN.
Ofiary za baranki składamy do skarbony na stoliku przy wejściu głównym. Wesprą one cele charytatywne w diecezji, a w wypadku nadwyżki również utrzymanie jadłodajni św. Jana Kantego w
parafii, z której korzysta w tym momencie 13 osób, w tym 5 osób potrzebujących z naszego osiedla.
6. W najbliższą niedzielę przy wejściu do kościoła kwesta Katolickiego Stowarzyszenia
Osób Niepełnosprawnych i Ich Przyjaciół Klika. Stowarzyszenie od ponad 45 lat działa w Krakowie
i zajmuje się pomocą osobom niepełnosprawnym. Dochód z kwesty przeznaczony będzie na pomoc
i rehabilitację osób niepełnosprawnych ruchowo. Niepełnosprawni sprzedadzą również wykonane
przez siebie przedmioty z ceramiki. Zaznajomieni z parafią pszczelarze rozprowadzą wyroby
pszczelarskie.
7. Wobec pytań o tradycyjną, marcową zbiórkę na sprzątanie kościoła przypominamy, że
w ubiegłym roku łącznicy zakończyli swoją działalność w naszej parafii. Aktualnie nie organizujemy zbiórek pieniężnych w domach i mieszkaniach wiernych. Chętnie natomiast przyjmiemy ofiarę
na sprzątanie naszej świątyni złożoną w opisanej kopercie na tacę w pierwszą niedzielę kwietnia lub
maja. W ubiegłym roku na sprzątanie górnego kościoła wydaliśmy 34 tys. złotych. Dziękujemy
wiernym za zainteresowanie potrzebami materialnymi kościoła.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Franciszka Siwka i śp. Macieja Jakubka.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

