
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 8 kwietnia do 14 kwietnia  2019 

 

Poniedziałek, 8 kwietnia  
8.00 1) ++ Tekla i Stanisław Ryncarz; 2) ++ Zofia, Bronisław Łobodzińscy i zmarli z rodziny 

15.00   W intencji Chorych 

18.00     1) + Tadeusz Bukowski; 2) O nawrócenie, Boże błogosławieństwo i pomyślność w pracy 

dla Bartosza i jego rodziny 

Wtorek, 9 kwietnia  
8.00 1) + Zbigniew Baniak – int. od Janiny i Adama Zelek; 2) + Halina Własenko – int. od 

Pracowników Zakłady Ekspedycyjno – Produkcyjnego Zachód MPEC; 3) + Stefan Jaśkiewicz – int. 

od Anny Balazia; 4) O powrót do zdrowia i ulgę w cierpieniu dla Ewy Krawiec  

18.00 ++ Lidia Burczyk, Agata Konieczna; 2)  + Krystyna Najder w 10. rocz. śm. 

18.30  KAPLICA MB: W intencji licealistów i gimnazjalistów przygotowujących się do egzami-

nów 

Środa, 10 kwietnia  
8.00 1) + Benjamin Miziura; 2) O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Rafała 

9.00 + Zofia Cichoń – int. od Cecylii Rączki z rodziną 

10.00 O powrót do zdrowia i Boże błogosławieństwo dla Haliny 

11.15 + Alina Kraj – int. od sąsiadów 

18.00 + Wiesław Musiał w 15. rocz. śm. 

20.00 + Kazimierz Morawiec  

Czwartek, 11 kwietnia  
7.00  1) + Stefan Jaśkiewicz – int. od rodziny Chyców ; 2) + Stanisława Miziura 

7.30 O świętość życia w rodzinie  

18.30 O Boże błogosławieństwo i opiekę MB dla Marii i Marka w 53. rocz. ślubu 

Piątek, 12 kwietnia  
7.00 1) ++ Janina i Adolf Bonowiczowie; 2) + Zbigniew Baniak – int. od Ireny i Stanisława 

Domiter z rodziną; 3) + Benjamin Miziura 

7.30 + Dr inż. Edward Ziobro – int. od Pracowników Katedry Technologii Węglowodanów 

Uniwersytetu Rolniczego  

17.00 DROGA KRZYŻOWA ULICAMI OSIEDLA 

18.30 O łaskę nawrócenia dla Radosława Jench 

Sobota, 13 kwietnia – WSP. ŚW. MARCINA I, PAPIEŻA I MĘCZENNIKA 
7.00 1) ++ Marian, Janina, synowie Józef i Stanisław; 2) O Boże błogosławieństwo i zgodę w 

rodzinie Pauliny 

7.30 1) ++ Józefa, Kazimierz, Wanda, Feliks; 2) W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30 + zmarli rodzice: Stanisław i Antonina i zmarli z rodzin Jakubasów i Chwastków  

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ, 14 kwietnia  
7.30  ++ Mieczysław i Justyna Hahn  

9.00 ++ Stefania i Stanisław Krawczyk 

10.30 + Marek Kogut w 8. rocz. śm.  

12.00 + Jan Jarząb w 13. rocz. śm. 

13.15 ++ Wacław, Marianna, Ludwik i zm. z rodzin Reguckich i Dymków  

17.00 + Stanisława Buczek  

18.30 + Bohdan Hnatów – int. od córki z mężem i dziećmi 

20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /J 8, 1-11/ 
Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. 

Wszystek lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, nauczał. 

Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą 

pochwycono na cudzołóstwie, a postawiwszy ją na środku, powiedzieli do Niego: 

«Nauczycielu, kobietę tę dopiero pochwycono na cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz 

nakazał nam takie kamienować. A Ty co mówisz?». Mówili to, wystawiając Go na 

próbę, aby mieli o co Go oskarżyć. 

Lecz Jezus, nachyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu 

Go pytali, podniósł się i rzekł do nich: «Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy 

rzuci na nią kamień». I powtórnie nachyliwszy się, pisał na ziemi. 

Kiedy to usłyszeli, wszyscy jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od 

starszych. Pozostał tylko Jezus i kobieta, stojąca na środku. 

Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: «Niewiasto, gdzież oni są? Nikt 

cię nie potępił?». A ona odrzekła: «Nikt, Panie!». Rzekł do niej Jezus: «I Ja ciebie nie 

potępiam. – Idź, a od tej chwili już nie grzesz».  
 

REFLEKSJA 

 Pan Jezus, który przyszedł na świat, aby oddać życie za grzechy ludzi, nie 

potępia grzeszników. Na tym właśnie polega miłość Boga. Człowiek przez swoją py-

chę może tę miłość odrzucić, ale może też ją przyjąć w pokornym uznaniu własnego 

grzechu.  

WIELKI POST NA NOWO ODKRYWANY, CZ. IV 

Konstytucja o Liturgii Soboru Watykańskiego II Sacrosanctum Concilium i posoborowe 

Ogólne Normy Roku Liturgicznego i Kalendarza, a także List Okólny o Przygotowaniu i Obchodze-

niu Świąt Wielkanocnych watykańskiej Kongregacji Kultu Bożego z 1988 r. wyznaczają kilka do-

minujących tematów w aktualnej liturgii wielkopostnej. Są nimi: pokuta, chrzest i Męka Pańska. 

Podobnie teksty liturgiczne poszczególnych dni Wielkiego Postu zawierają konkretne przesłanie 

duchowe i niejako podpowiadają określony styl życia i postępowania. Teksty liturgiczne nigdy nie 

moralizują, nigdy nie przymuszają, ale podają pewną propozycję, przedstawiają konkretną szansę i 

proponują możliwość wyboru.  



Według starożytnej tradycji pokuta obejmuje: modlitwę, post i jałmużnę. Modlitwą – ma-

wiał Leon Wielki (+461) – utrzymuje się wiarę nieskażoną, postem niewinne życie, jałmużną ducha 

miłości. Pokuta implikuje nawrócenie. W Wielkim Poście nie chodzi jednak o jakieś jednorazowe 

ćwiczenie czy umartwienie, lecz o zainicjowanie bądź pogłębienie stałego procesu nawracania się i 

wewnętrznego odradzania.  

Drugą ideą przewodnią Wielkiego Postu jest ponowienie misterium chrztu świętego. Choć 

katechumenat – poza krajami misyjnymi – w liturgii rzymskiej prawie zaniknął (nawiązaniem do 

niego w pewnym sensie jest współczesny neokatechumenat), to jednak liturgia wielkopostna towa-

rzyszy chrześcijanom tak, jak niegdyś towarzyszyła katechumenom na poszczególnych stopniach 

wprowadzania ich w chrześcijaństwo. Widać to szczególnie w cyklu „A” niedzielnych czytań 

mszalnych, z którymi zharmonizowano prefacje przeznaczone odpowiednio na III, IV i V niedzielę 

Wielkiego Postu (Wiara Samarytanki, Oświecenie ludzi przez Chrystusa, Wskrzeszenie Łaza-

rza). Koniec okresu Czterdziestnicy Paschalnej jest przepojony tematem Męki Pańskiej, który – jak 

wspomnieliśmy poprzednio – zdominował szczególnie pobożność ludową.  

Każda niedziela Wielkiego Postu posiada swoje szczególne oblicze, na które składa się 

własny formularz mszalny, własne czytania i – bardzo często – własna (nie jedynie okresowa) pre-

facja. To ostatnie stwierdzenie dotyczy pierwszej niedzieli Wielkiego Postu (prefacja Kuszenie 

Jezusa), drugiej niedzieli tego okresu (prefacja Przemienienie Pańskie), oraz oczywiście Niedzieli 

Palmowej, a w roku „A” niedziel: trzeciej, czwartej i piątej.  

W sposób szczególny w liturgii rzymskiej podkreśla się połowę wielkopostnego przygoto-

wania do Wielkanocy i czwartą niedzielę, zwaną mediana („połowa”) lub laetare, od pierwszego 

słowa łacińskiej antyfony mszalnej, zaczerpniętej z Księgi Proroka Izajasza: Laetare, Ierusalem... 

(Raduj się, Jerozolimo... – Iz 66, 10-11). Niedziela ta była kiedyś dniem udzielania sakramentu 

kapłaństwa i dniem, w którym kończono post związany z modlitwami okresowymi (tzw. Dni Kwar-

talne). Do dziś zachowano w naszej liturgii tradycję używania w czwartą niedzielę Wielkiego Postu 

różowego ornatu (podobnie jak w III niedzielę Adwentu). Wzmiankowany od XVI w. zwyczaj 

wywodzi się od innego (znanego już w X stuleciu w liturgii papieskiej) zwyczaju błogosławienia w 

tym dniu złotej róży, symbolu zwycięstwa wiosny nad odchodzącą zimą.  

Każde wielkie dzieło udaje się, jeśli jest odpowiednio przygotowane. Przesłaniem Wiel-

kiego Postu jest przygotowanie do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, a w ostatecznej 

konsekwencji – do zmartwychpowstania z Chrystusem każdego z nas. 

Każde wielkie dzieło udaje się, jeśli jest odpowiednio przygotowane. Przesłaniem Wiel-

kiego Postu jest przygotowanie do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego, a w ostatecznej 

konsekwencji – do zmartwychpowstania z Chrystusem każdego z nas. U progu dorocznych uroczy-

stości paschalnych, gdy po raz kolejny staramy się podjąć próbę wielkopostnej przemiany, razem z 

poetą pomyślmy: Jakże trudno uwierzyć, że to wrzące życie/zamieni się po latach w czarną garść 

popiołu./A przecież obok życia niestrudzenie idzie/Śmierć z gwiazdą zmartwychwstania na kamien-

nym czole./Więc w dni Wielkiego Postu zwróćmy w nieskończoność/swe myśli i uczucia, na tamten 

świat drugi,/do którego po stopniach złudzeń i nicości/schodzimy utrudzeni po ziemskiej wędrów-

ce”(W. Nanowski).  

Garść popiołu, w którą zamieni się nasze życie i którą naznaczony jest od samego począt-

ku, od Środy Popielcowej, okres Wielkiego Postu, nie jest kresem ludzkiej egzystencji. Czeka nas 

przecież „gwiazda zmartwychwstania”. Ona wieńczy Wielki Post, ale przede wszystkim ona może 

uwieńczyć naszą ziemską pielgrzymkę. Oby tak było. Wszystko zależy od nas. Popiół bywa używa-

ny do użyźniania gleby. Nie bez powodu też w teologicznej myśli starochrześcijańskich pisarzy, jak 

choćby św. Zenona (+ ok. 372), biskupa Werony, i w ikonografii chrześcijańskiej, na sarkofagach i 

malowidłach katakumbowych symbolem zmartwychwstałego Chrystusa stał się feniks, egipski ptak, 

który w antycznej, greckiej legendzie odradzał się z popiołu. 

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V. NIEDZIELĘ WLK. POSTU 

1. Dziś drugi dzień rekolekcji parafialnych i pierwszy dzień rekolekcji dla dzieci i mło-

dzieży. Witamy w naszej wspólnocie ks. Mirosława Toszę i ks. Dariusza Chrostowskiego. Msze św. 

odprawiamy jak w każdą niedzielę. Każda z nauką rekolekcyjną według planu opublikowanego na 

stronie internetowej, w gablotach parafialnych i we Wspólnocie z ubiegłego tygodnia. Gorzkie Żale 

o godzinie 18.00 bez kazania pasyjnego. W czasie rekolekcji nie spowiadamy, by dać możliwość 

uczestniczącym w rekolekcjach wysłuchania nauk.  

 Od poniedziałku do środy Msze św. ranne o godz. 8.00, wieczorne o 18.00, pozostałe jak w 

programie rekolekcji. We wtorek dzień spowiedzi rekolekcyjnej w parafii według harmonogramu. 

Zamawiających wcześniej Msze św. prosimy o sprawdzenie terminu jej odprawiania na liście inten-

cji Mszy św. Liturgia podczas rekolekcji za wyjątkiem spotkań z przedszkolakami i Mszy św. na 

zakończenie rekolekcji i przed egzaminami końcowymi dla gimnazjalistów w kościele górnym.  

 Dla chorych i starszych nie opuszczających swych mieszkań będziemy transmitować wy-

brane Msze i nauki rekolekcyjne. 

2. Za tydzień Niedziela Palmowa Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. 

Procesja z palmami podczas Mszy św. o godzinie 10.30. Przed rozpoczęciem Mszy św. zgromadzi-

my się na placu przed kościołem. Po Mszy św. o 10.30 konkurs palm własnoręcznie wykonanych w 

kaplicy Matki Bożej. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie dzieci, młodzież i dorosłych. 

Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.  

3. Przedświąteczne odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w najbliższą sobo-

tę, 13 kwietnia od godziny 9.30. Prosimy zgłaszać chorych w zakrystii.   

 Od najbliższej soboty w  kościele, przy ołtarzu wystawimy kosz na dar ołtarza. Złożymy 

do niego produkty spożywcze suche, a także wędliny, owoce, słodycze. Panie z Zespołu Charyta-

tywnego przygotują paczki dla potrzebujących z naszej parafii. Młodzież rozniesie je w Wielką 

Sobotę. 

 4. Droga krzyżowa ulicami osiedla w najbliższy piątek, 12 kwietnia o godz. 17.00. Można 

zabrać świece. Rozpoczęcie nabożeństwa na placu przed kościołem. Msza św. wieczorna po zakoń-

czeniu nabożeństwa, około godziny 18.30. W tym dniu nie odprawiamy innych nabożeństw Drogi 

Krzyżowej. 

5. Rejony I, V, VI i X wskazały już swoich kandydatów na reprezentantów do Rady Para-

fialnej. Wierni mają jeszcze tydzień na wskazanie kandydatów z pozostałych rejonów.  

6. W najbliższą niedzielę wolontariusze z Hospicjum św. Łazarza kwestują do puszek na 

potrzeby hospicjum. Młodzież oazowa od dziś rozprowadza palmy. Od 3 lat gościmy w Krakowie 

młodych Brazylijczyków, misjonarzy z Katolickiej Wspólnoty Shalom. Działając w duchu Nowej 

Ewangelizacji organizują grupy modlitewne, wieczory uwielbienia Aby jak najlepiej spełniać swoją 

misję w naszym kraju potrzebują nauczyć się języka oraz poznać polską kulturę. Najlepszym sposo-

bem jest mieszkanie wśród Polaków. Szukamy więc rodzin, które przyjęłyby do siebie dwie misjo-

narki (osobno), by żyjąc razem z nimi uczyły się języka polskiego, polskich zwyczajów i polskiej 

kultury. Jeśli znajdzie się ktoś, aby pomóc, bardzo prosimy o kontakt w zakrystii lub w kancelarii w 

godzinach urzędowania. 

 7. Do skarbony przy wejściu można złożyć ofiary na dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu. 

Zachęcamy też do nabycia ostatnich baranków wielkanocnych Caritas.  

8. W Bożym Młynie wykład psychologa Anny Kucharskiej - Zygmunt  nt. Edukacja 

seksualna a seksualizacja, pomagający usystematyzować wiedzę dotyczącą edukacji seksualnej 

dzieci i młodzieży w środę 10.04 o godz. 19.00. Po wykładzie czas na dyskusję. 

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Adama Widomskiego, śp. Adelę Grochowską, 

śp. Ewę Cholewę i śp. Marię Nowak. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


