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Poniedziałek, 04 marzec – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA
7.00
1) +Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska; 2) ++Kazimierz, Józef, Edward
7.30
++Wojciech, Józefa (ona), Kazimiera (ona)
18.30 O bł. Boże i zdrowie dla Członków Róży męskiej i ich Rodzin oraz o miłosierdzie
Boże dla ++zmarłych z Róży
Wtorek, 05 marzec
7.00
+Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska
7.30
++Marianna, Piotr, Katarzyna, Wiktoria, Irena Tynor i Zofia Augustynopolska
oraz Zofia Gajoch, Eleonora Barska
18.30 +Marian Jagła w 19. rocz. śm.
Środa, 06 marzec – ŚRODA POPIELCOWA
7.00
+Teresa Kralka
9.00
+Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska
16.00 +Leszek Drozd – int. od Sąsidów
17.00 ++Czesław, Rudolf, Helena, Józef Myszka
18.30 W intencji Radio Maryja
Czwartek, 07 marzec
7.00
1) O bł. Boże i opiekę MB dla II Róży Różańcowej; 2) +Zbigniew Baniak – int.
od Marii Ślusarczyk z Magdaleną i Grzegorzem
7.30
+Marek Gorzowski – int. od Jakuba Gorzowskiego z żoną i dziećmi
18.30 +Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska
Piątek, 08 marzec
7.00
1) +Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska; 2) +Władysław Wach w 4. rocz. śm.
7.30
+Stanisława (ona) Miziura
18.30 ++Lidia Burzyk, Agata Konieczna
Sobota, 09 marzec
7.00
1) ++Zofia, Jan, Józef i ++zmarłe Rodzeństwo; 2) +Ludwik Fryc
7.30
+Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska
18.30 +Barbara
I. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 10 marzec
7.30 +Zbigniew w 15 rocz. śm.
9.00
+Krystyna Kolanowska
10.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii Bacy oraz dla Jej rodziny
12.00 ++Barbara, Maria i Józef
13.15 ++Władysława (ona), Janina, Wincenty, Józef Siwków
17.00 +Jan Sajdera – Msza Święta gregoriańska
18.30 ++Helena, Michał, Marian
20.00 Za Parafian

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 6, 27–38/
Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj?
Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie
jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a nie dostrzegasz belki we własnym
oku? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim
oku”, podczas gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, usuń najpierw belkę ze
swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka brata swego.
Nie ma drzewa dobrego, które by wydawało zły owoc, ani też drzewa złego, które by
dobry owoc wydawało. Po własnym owocu bowiem poznaje się każde drzewo; nie zrywa się fig
z ciernia, ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego
serca wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obfitości serca mówią jego usta».

REFLEKSJA
Czasami obezwładnia nas nasza słabość, nasza niedoskonałość zamyka nam
usta. Gdy jesteśmy świadomi własnych grzechów – możemy pokornie i skutecznie
umacniać i napominać innych.
40. GODZINNE NABOŻEŃSTWO PRZED WIELKIM POSTEM, CZ. II
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.
W 1731 r. papież Klemens XII wydał chyba najistotniejszą instrukcję regulującą sposób odprawiania czterdziestogodzinnego nabożeństwa, znaną później jako Instructio Clementina. Jest to w ogóle
jeden z najdokładniejszych i najbardziej szczegółowych dokumentów dotyczących nabożeństw. Na przykład, według tej instrukcji, w trakcie czterdziestogodzinnego nabożeństwa Najświętszy Sakrament zawsze
ma być wystawiony na głównym ołtarzu i ma się przed nim palić co najmniej dwadzieścia świec. Wszelkie rzeźby, obrazy i relikwie, znajdujące się w otoczeniu ołtarza, mają być usunięte lub zakryte. Na noc
drzwi kościoła mają być zamykane, zaś kobiety muszą wyjść. Przy ołtarzu, na którym jest wystawiony
Najświętszy Sakrament, nie może być w tym czasie odprawiana żadna msza, w trakcie zaś tych, które są
sprawowane przy bocznych ołtarzach, nie można używać dzwonków. W świątyni musi panować skupienie i cisza. Na początek i zakończenie wystawienia sprawować należy – za wyjątkiem największych
uroczystości – Mszę o Najświętszym Sakramencie, zaś drugiego dnia adoracji – Mszę Pro Pace. W trakcie procesji odbywających się po początkowej i końcowej mszy mają być śpiewane litanie do świętych.
Pomimo, że Instrukcja już nie obowiązuje, to na niej właśnie są oparte również współczesne obrzędy
wystawień Najświętszego Sakramentu. W Instrukcji opisane są m.in.: okadzanie hostii na określone słowa
pieśni Tantum Ergo (Przed tak wielkim sakramentem), użycie ozdobnej kapy przez kapłana niosącego
monstrancję, czy błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.
Z czasem Quarant’ore zaczęło być sprawowane w nieporównanie mniej uroczystej oprawie. Ze
względów praktycznych zrezygnowano też z wymogu, by odbywało się nieustannie dniem i nocą. Zezwolił na to m.in. papież Benedykt XIV, który w wydanej w 1748 r. encyklice Inter Cetera zalecał, by odprawiać przed Wielkim Postem czterdziestogodzinne nabożeństwo, które miało ochronić wiernych przed
niebezpiecznymi rozrywkami oraz być formą pokuty za popełnione grzechy. Do dziś pozostało związane
właśnie z okresem rozpoczęcia Wielkiego Postu i ma współcześnie charakter głównie pokutny oraz przebłagalny za grzechy popełnione przez chrześcijan w okresie karnawału. Co istotne, jest wynagrodzeniem
za winy nie tylko samych uczestniczących w adoracji, ale wszystkich ich współwyznawców. Traktuje się
to nabożeństwo również jako chroniące przed złem, pokusami i wszelkimi niebezpieczeństwami. Jednak,
jak w przypadku każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, ma przede wszystkim służyć pogłębieniu
wiary i umocnieniu relacji z Bogiem.

ZASŁUŻONA DLA ARCHIDIECEZJI KRAKOWSKIEJ
Nauczyłam się modlić, śpiewając - wyznała p. Danuta Degórska Czubek, dyrygentka Chóru
Amicus podczas świętowania jubileuszu 35-lecia istnienia chóru w parafii św. Jana Kantego. Podczas
osobistej modlitwy najchętniej sięgam do tekstów kilkuset pieśni, które po opracowaniu włączyliśmy do
repertuaru naszego chóru. P. Dyrygent w czasie Mszy św. jubileuszowej w ubiegłą niedzielę (24 lutego
br. o godzinie 17.00) otrzymała Złoty Medal św. Jana Pawła II za zasługi dla Archidiecezji Krakowskiej,
który przyznał jej Arcybiskup, Metropolita Krakowski Marek Jędraszewski. Dekoracji Zasłużonej dokonał ks. prałat Jan Franczak - opiekun chóru od początku jego działalności. W ten sposób Pani Danuta
wraz z p. Józefem Płazińskim, wieloletnim pracownikiem kancelarii parafialnej tworzy poszerzające
się, dostojne grono Parafian Zasłużonych dla Archidiecezji Krakowskiej.
Uhonorowana urodziła się przed 82 laty w Lesku. Jest wdową od 24 lat, matką dwojga dzieci Henryka i Ireny, babcią 6 wnuków, prababcią. Swego męża, Jana Czubka, późniejszego profesora geofizyki,
pracownika naukowego AGH i Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, poznała w czasie jednego ze spływów Pisą w 1957 r. jako uczestniczka Rodzinki ks. Karola Wojtyły - Wujka. Zresztą małżeństwo Danuty
i Jana pobłogosławił cztery lata później ks. bp Karol Wojtyła w kaplicy Batorego w katedrze na Wawelu.
Pani Danuta posiada wyższe wykształcenie muzyczne. Była wykładowczynią Instytutu Liturgicznego w
Krakowie i Akademii Muzycznej w Krakowie na wydziale wokalnym. Jest naszą parafianką.
Jak zaświadcza ks. prałat Franczak, pierwszy proboszcz parafii, Uhonorowana dbała o śpiew kościelny we wspólnocie parafialnej. Prowadziła chór mieszany Amicus, który w latach świetności skupiał
50 śpiewaków-amatorów. Regularnie, dwa razy w tygodniu prowadziła próby chóru. Dbała o przygotowanie pełnego repertuaru wokalnego wielu uroczystości parafialnych, jak również w ościennych para-

fiach. Podczas pielgrzymek chóru do Watykanu, do Wilna, czy do Lwowa podobnie. Amicus koncertował
również pod dyrekcją pani Danuty we Francji i na Węgrzech.
W pracy zdyscyplinowana, wymagająca od siebie i innych. Obdarzona kulturą osobistą, dbająca
o praktykowaną religijność. W czasie przyjęcia dla chórzystów przygotowanego po Mszy św. w Bożym
Młynie skromnie podkreślała, że wyróżnienie eksponuje wkład wszystkich chórzystów w liturgię parafialną.
Gratulujemy pani Danuto! Dziękujemy wszystkim Członkom Chóru Amicus za dbałość o oprawę
wokalną uroczystości od początku istnienia parafii, a ponieważ świętowanie Jublileuszu jest jednocześnie
zakończeniem jego działalności - życzymy Im załużonego odpoczynku. Ufamy, że modlitwa wielu i
dbałość o zachowanie tradycji wspólnego, polifonicznego śpiewania niektórych przetrwają w parafii
przez kolejne dziesięciolecia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VIII. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś w naszym kościele rozpoczynamy 40-godzinne nabożeństwo przed rozpoczęciem Wielkiego Postu. Okazja do Adoracji Najświętszego Sakramentu od 14.00 do 17.00. Jutro i we wtorek od 8.00
do 18.00. Pierwszą połowę kolejnej godziny adoracji można poświęcić na modlitwę wspólną, drugą na
modlitwę w ciszy. Jedną z inntencji modlitwy może być temat rozpoczynanego dziś w Kościele w Polsce
52. Tygodnia Modlitw o Trzeźwość Narodu pod hasłem Młodzi. Trzeźwi. Wolni.
2. W poniedziałek święto św. Kazimierza, Patrona Archidiecezji Krakowskiej. W najbliższą
środę Popielec. Rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z obrzędem posypania głów popiołem w naszym
kościele o 7.00, 9.00, 16.00, 17.00, 18.30. W Popielec obowiązuje post ścisły i wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych. Osoby od 18. do rozpoczęcia 60. roku życia spożywają jeden posiłek do sytości i
dwa lekkie. Wszyscy, którzy ukończyli 14 rok życia w Środę Popielcową odmawiają sobie pokarmów
mięsnych. Posypanie głów popiołem również w przyszłą niedzielę po Mszach świętych. Od środy do
niedzieli kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty. Jałmużnę wielkopostną można złożyć do skarbony Na
kuchnię św. Jana Kantego.
W Środę Popielcową wieczorną modlitwę różańcową odmawiamy indywidualnie. W czwartek o
godz. 18.00 nabożeństwo do św. Jana Kantego zwłaszcza dla wykładowców i studentów oraz dla podejmujących i korzystających z opieki charytatywnej w parafii.
Składkę z najbliższej, pierwszej niedzieli Wielkiego Postu przeznaczymy na potrzeby Sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Morzach.
3. W Wielkim Poście odprawiamy nabożeństwa pasyjne. Drogę Krzyżową w piątek: dla dzieci
o 17.00, dla dorosłych o 18.00, dla młodzieży o 19.30. Dzieciom i młodzieży uczestniczącym w Drodze
Krzyżowej udzielimy Komunii św. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, głoszonym w tym roku przez
księdza proboszcza w niedzielę o godzinie 17.45, po nich Msza święta o godz. 18.30. Za udział w nabożeństwach pasyjnych można uzyskać odpust zupełny.
4. W Wielkim Poście od najbliższego czwartku, zapraszamy również codziennie na Jutrznię,
czyli poranną modlitwę brewiarzową. Jutrznia w dni powszednie w dolnym kościele o godzinie 6.40. W
czwartki o godzinie 7.30 na rozpoczęcie całodniowej Adoracji Najświętszego Sakramentu.
5. Rekolekcje wielkopostne w tym roku odprawimy od piątej niedzieli Wielkiego Postu, czyli
od 7 kwietnia. Dla wszystkich wygłosi je ks. Mirosław Tosza, założyciel domu i wspólnoty dla bezdomnych Betlejem w Jaworznie, mieszkaniec tego domu, laureat nagrody ks. Tischnera za działalność na
rzecz bezdomnych. Na rekolekcje dla dzieci i młodzieży w tym samym czasie zaprosiliśmy ks. Dariusza
Chrostowskiego, pracującego w Sanktuarium Jana Pawła II i w Muzeum Archidiecezjalnym w Krakowie.
Już prosimy o modlitwę w intencji rekolekcjonistów.
6. W Bożym Młynie w piątek o 17.00 spotkanie z Jaśkiem Melą, niepełnosprawnym zdobywcą
dwóch biegunów Ziemi pt. Nic się nie dzieje bez przyczyny, czyli o trudnej wierze i zaufaniu. Zapraszamy
młodych, zwłaszcza kandydatów do bierzmowania.
7. Z plakatów w gablotach parafialnych i wizytówek polecamy Dzień Otwarty Szkół Podstawowych Źródło i Wierchy fundacji Sternik w Krakowie oraz infolinię Doradca Medyczny dla starszych i
niesamodzielnych mieszkańców Krakowa.
8. Znaleziono Krakowską Kartę Miejską. Do odebrania w zakrystii.

