Teraz, jak co roku w Jego Święto chcemy uwielbiać Boga
i podziękować św. Janowi za opiekę nad naszą parafią
prosząc jednocześnie o Jego dalsze niezawodne wstawiennictwo.
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Św. Jan - student i profesor wiąże też pokolenia we
wspólnej posłudze dla dobra parafii: w Oazie obejmującej 2 Kręgi Domowego Kościoła i młodzież; w chórach
Amicus i wielopokoleniowym PanaMa Chór, który kiedyś
powstał dla ŚDM w Krakowie, a teraz śpiewa do ŚDM
w Panamie i dalej. W działającym od niespełna roku Bożym Młynie, w miejscu integracji parafialnej dla starszych,
młodszych i najmłodszych, animowanym przez świeckich - rodziców i dzieci, w którym mieliśmy zaszczyt
gościć m.in. p. Jadwigę Ochojską, p. Jana Budziaszka,
p. Michała Wilka, ks. Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego.
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asz Patron, św. Jan Kanty, to pierwszy
święty przedstawiciel społeczności akademickiej Krakowskiej Alma Mater. Patron
Uniwersytetu Jagiellońskiego, Archidiecezji Krakowskiej i miasta Krakowa. Urodził się w Kętach w 1390
r., żył w szczęśliwym dla Krakowa wieku XV. Student
Akademii Krakowskiej od 1413 roku. Wyświęcony na
kapłana przed rokiem 1420. Rektor szkoły przy klasztorze bożogrobców w Miechowie. Doktor teologii
(1443/44). Profesor i dziekan Wydziału Sztuk Wyzwolonych. Orator. Niebywale pracowity. Wrażliwy na
ludzkie potrzeby aż do ogołocenia z własnego odzienia i obuwia. Zmarł w Wigilię Bożego Narodzenia,
24 grudnia 1473 r. w swym mieszkaniu w Kolegium
Większym Akademii Krakowskiej. Beatyfikowany
przez papieża Klemensa XI 21 marca 1676 r. Ogłoszony świętym przez papieża Klemensa XIII 16 lipca
1767 roku, 250 lat temu.

W jadłodajni dla potrzebujących i bezdomnych usytuowanej w tejże byłej kaplicy św. Jan przyjmuje z nami codziennie 18 do 20 stołujących się. To on nas nauczył, że
w nich przychodzi do nas Chrystus. W Piwniczce Zespołu
Charytatywnego w każdy czwartek roku szkolnego pomaga nam odziać i obuć od 8 do 10 osób. Nie brakuje
nam odzienia i obuwia dla potrzebujących. Dzięki Niemu
nie brakuje, bo wiemy, że gdyby brakowało - ofiarowałby własne, jak przed wiekami. W kancelarii i w Poradni
Pomoc bliźniemu słucha z nami prośb i potrzeb petentów.
Szukanie możliwości ich spełnienia jest jak zespalanie
fragmentów rozbitego dzbana.
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Z bulli kanonizacyjnej Ecclesiam suam
papieża Klemensa XIII,
promulgowanej 16 lipca 1767 r., k. 22n

W parafii codziennie odczuwamy pomoc św. Jana Kantego. Przy ołtarzu ozdobionym XVIII-wiecznym obrazem
Ekstaza św. Jana, przechowywanym wcześniej w Kolegiacie św. Anny w Krakowie - świadku czasów kanonizacji;
w konfesjonale; podczas katechizacji dzieci, młodzieży
i narzeczonych; w salach w których formują się liczne
grupy parafialne. Codziennie odczuwamy tą pomoc od
momentu powstania parafii, a nawet przed jej formalnym powstaniem. 10 września 2017 r. minęło 35 lat od
poświęcenia nowo wybudowanej kaplicy i placu budowy
kościoła, którego dokonał Arcybiskup Metropolita Krakowski kardynał Franciszek Macharski. Wtedy rozpoczęło się życie duszpasterskie (sprawowanie liturgii i sakramentów, katechizacja, urzędowanie kancelarii) przy
kaplicy dla parafii, która miała być erygowana dwa lata
później (19.06.1984)
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…musimy powinszować przesławnemu narodowi
polskiemu, przewyższającemu inne szczególnie
pobożnością, że na pewno nie może nie cieszyć się
radością wielką, iż w tej zawierusze dziejowej
i niebezpiecznym dla religii momencie nowego
pozyskał obrońcę, dzięki któremu Jego rodacy
o wyjątkowych i szlachetnych przymiotach,
coraz bardziej nieustraszeni we wszelkich
niebezpieczeństwach, wiarę rzymską, zagrożoną
przez pogranicznych heretyków i schizmatyków,
zarówno ściśle dochowają, jak i dzielnie, czego
zawsze dokonywali z wielką chwałą, aż do
wylania krwi będą strzegli. Natomiast Akademia
Krakowska ilekroć skieruje oczy na swego
dawnego wychowanka, dzisiaj jej Patrona,
a wpatruje się weń codziennie, będzie w nim
widzieć najdoskonalszy przykład, z którego
nauczyciele i doktorzy będą czerpać naukę jak
dobrze uczyć i szlachetnie postępować. Wszak
zmarły Jan nadal przemawia i zachęca do
wypełniania obowiązku cnoty.
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Nowenna
i uroczystość odpustowa

w roku 250. rocznicy kanonizacji

św. Jana Kantego
w parafii św. Jana Kantego
na os. Widok w Krakowie

11-20 października 2017

Nowenna i uroczystość odpustowa w roku jubileuszu 250-lecia kanonizacji św. Jana Kantego
w parafii św. Jana Kantego na os. Widok w Krakowie 11-20 października 2017

Dzień pierwszy: Pomagać potrzebującym

Dzień szósty: Pielęgnować braterstwo

16.10.2017, Poniedziałek

19.10.2017, Czwartek

»» 17.45 Różaniec i modlitwa nowennowa
»» 18.30 Msza św.
Modlitwa z udziałem Zespołu Charytatywnego

»» 17.45 Różaniec i modlitwa nowennowa
»» 18.30 Msza św.
Modlitwa z udziałem Kręgów Domowego Kościoła
»» 19.15 Konferencja
Problemy bioetyczne w codzienności

»» od 17.00 okazja do spowiedzi św.
»» 17.45 Różaniec i modlitwa nowennowa
»» 18.30 Msza św.
Modlitwa z udziałem grupy Odnowa w Duchu
Świętym Manus Domini
»» 19.15 Uwielbienie w wigilię Uroczystości
Odpustowej dla kandydatów
do bierzmowania ich rodzin
i wszystkich chętnych
Modlitwa z udziałem Scholi diecezjalnej
Odnowy w Duchu Świętym

11.10.2017, Środa

Dzień drugi: Modlić się

12.10.2017, Czwartek

»» 17.45 Różaniec i modlitwa nowennowa
»» 18.30 Msza św.
Modlitwa z udziałem Róż Różańcowych

Dzień trzeci: Prosić o rozeznanie 		

powołania
13.10.2017, Piątek

»» 17.45 Różaniec i modlitwa nowennowa
»» 18.30 Msza św.
Modlitwa z udziałem Oazy młodzieżowej

Dzień czwarty: Wierzyć Bogu

14.10.2017, Sobota

»» 17.45 Różaniec i modlitwa nowennowa
»» 18.30 Msza św.
Modlitwa z udziałem Kręgu Biblijnego
i Honorowej Straży NSPJ

Dzień piąty: Pragnąć świętości

15.10.2017, Niedziela

»» Oddanie czci relikwiom św. Jana Kantego
i św. Jana Pawła II po każdej Mszy św.
»» 14.00-17.00 Adoracja Najświętszego
Sakramentu i relikwii św. Jana Pawła II
i św. Jana Kantego
»» 17.00 Msza św.
»» 18.00 Różaniec
Modlitwa z udziałem Akcji Katolickiej

ks. prof. Andrzej Muszala, duszpasterz akademicki, wykładowca bioetyki na UPJP 2 w Krakowie, opiekun
Wspólnoty Pustelnia

Dzień siódmy: Solidnie pracować

Dzień dziewiąty: Radośnie ewangelizować

17.10.2017, Wtorek

»» 17.45 Różaniec i modlitwa nowennowa
»» 18.30 Msza św.
Modlitwa z udziałem scholi dziecięcej Boże Nutki
»» 19.15 Koncert studentów katedry organów
Akademii Muzycznej w Krakowie Marii Raszki,
Dawida Lisowskiego i Arkadiusza Pawliczka ze
słowem wstępnym prof. Mirosławy SemeniukPodrazy (repertuar koncertu dostępny na stronie
internetowej parafii oraz podczas koncertu)

Dzień ósmy: Pokutować

18.10.2017, Środa

»» 17.45 Różaniec i modlitwa nowennowa
»» 18.30 Msza św.
Modlitwa z udziałem Młynarzy z Bożego Młyna
»» 19.15 Konferencja
Przebaczenie i pojednanie w rodzinie

dr Wiesława Stefan, wykładowca na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu i w WSD Salwatorianów
w Bagnie k/Wrocławia, doradca w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej we Wrocławiu, terapeutka, żona, matka,
babcia

Uroczystość św. Jana Kantego

20.10.2017, Piątek

»» 7.00 Msza św. poranna
»» 10.00 Msza św. dla społeczności
Zespołu Szkół św. Jana Kantego
»» 11.00 Msza św. dla chorych z obrzędem
Namaszczenia Chorych
»» 11.00 Msza św. w kościele dolnym
dla przedszkolaków
»» 12.00 W Bożym Młynie
dla chorych wspólny posiłek
»» 17.45 Różaniec

»» 18.30 Suma odpustowa

pod przewodnictwem
Arcybiskupa Metropolity
Krakowskiego
Marka Jędraszewskiego

