
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 16 marca do 22 marca 2020 

Poniedziałek, 16 marca  
7.00 1) + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska; 2) ++ Jan, Zofia, Józef; 

3) + Aniela Bogacz w 15. rocz. śm. 

7.30 ++ Anna, Wojciech, Edward 

18.30 INTENCJE NOWENNOWE DO MBM: 1) + Marek Radosz – int. od Mamy; 2) ++ Marian 

Sikora i Krzysztof Kogut; 3) Dziękczynna za zdrowie Krzysia; 4) O powrót do zdrowia dla Kasi; 5)        

++ Helena i Kazimierz Dudkiewicz; 6) ++ Jakub i Zdzisław Garusińscy; 7) ++ Małgorzata, Jej Chrzestni; 

++ Eugenia i Henryk Mitranka  

Wtorek, 17 marca – WSPOMNIENIE ŚW. PATRYKA, BISKUPA 
7.00 O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Proboszcza Zbigniewa Zięby w dniu 

imienin 

7.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 

18.30  + Jan Koper w 2. rocz. śm. 

Środa, 18 marca – WSPOMNIENIE ŚW. CYRYLA JEZROZOLIMSKIEGO, 

BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7.00 ++ Józef i Józefa (ona) Woźniak 

7.30 1) + Zbigniew Pawlikowski – int. od syna Piotra z rodziną;  

2) + Wanda Cyganik – int. od męża Stanisława 

18.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 

Czwartek, 19 marca –UROCZYSTOŚĆ ŚW. JÓZEFA, OBLUBIEŃCA NMP  

7.00 1) ++ Czesław, Rudolf, Helena i Józef Myszka; 2) W intencji Panu Bogu wiadomej  

7.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 

18.30  + Jadwiga w 36. rocz. śm. 

Piątek, 20 marca  
7.00 1) + Witold Ryncarz; 2) ++ Józefa (ona), Helena i Julia; 

3) ++ Władysław Pajdzik, Maria i Zofia 

7.30 ++ Agnieszka i Alojzy Bartyzel w 26. rocz. śm. 

18.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 

Sobota, 21 marca  
7.00 1) + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska;  

2) ++ Andrzej i Helena Waszczakowie 

7.30 O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. prałata Jana Franczaka z okazji dnia 

urodzin 

18.30 + Bohdan Hnatów z okazji imienin 

IV. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 22 marca  
7.30 + Franciszek Raźny w 40. rocz. śm. 

9.00 + ks. Stefan Stuglik, Jego Rodzice i Baracia  

10.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska 

12.00 + Helena i Józef 

13.15 Za Parafian 

17.00 ++ Krystyna Zych w 11. rocz. śm. i ++ Zm. z rodziny Zych i Dziekan 

18.30  O zdrowie i bł. Boże dla Karoliny 

20.00 ++ Władysław i Anna Bruzda; ++ Stanisław i Miłosz Krawczyk 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA III. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

 /J 4, 5-15. 19b-26. 39a. 40-42/ 

Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał 

Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział sobie 

przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii, aby zaczerp-

nąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!». Jego uczniowie bowiem udali się przedtem do 

miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż Ty, będąc Żydem, 

prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?». Żydzi bowiem i Samarytanie unikają się 

nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, 

kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby Ci wody żywej». Powiedziała do 

Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest głęboka. Skądże więc weźmiesz wody 

żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego, Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej 

pił, i jego synowie, i jego bydło?». W odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę 

wodę, znów będzie pragnął. Kto zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na 

wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu». 

Rzekła do Niego kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu 

czerpać». Odpowiedział jej Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej 

górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy 

to, co znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet 

już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a takich to 

czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali Mu cześć w 

Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. 

A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej Jezus: «Jestem nim Ja, który z 

tobą mówię». Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć dzięki słowu kobiety 

świadczącej: «Powiedział mi wszystko, co uczyniłam». Kiedy więc Samarytanie przybyli do 

Niego, prosili Go, aby u nich pozostał. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwie-

rzyło dzięki Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu, 

usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem świata». 

REFLEKSJA 

Rozmowa Jezusa z Samarytanką jest katechezą, w której Zbawiciel mówi o swojej 

mesjańskiej misji. Przyszedł, aby spragniony świat i każde ludzkie serce napoić wodą żywą, 

czyli zbawieniem. Dla Samarytanki spotkanie ze źródłem życia tryskającym w Jezusie okazało 

się oczyszczeniem ze śmiercionośnego kłamstwa. Jeśli chcemy żyć w prawdzie, powtarzajmy 

za kobietą: Panie, daj mi tej wody ( por. J 4, 15), która tryska w Tobie. 



 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

 1. W obowiązującym w Polsce stanie zagrożenia epidemicznego korzystamy z dys-

pensy od obowiązkowego udziału wiernych w niedzielnej Mszy św. w kościele udzielonej 

przez Metropolitę Krakowskiego, arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w czwartek 12 marca 

br. Zgromadzenia osób, również liturgiczne, nie mogą przekraczać 50 członków. Zachęcamy 

więc do pozostania w domach, dbałości o modlitwę osobistą i rodzinną, jak również do korzy-

stania z transmisji telewizyjnych, radiowych i internetowych Mszy św., nabożeństw, rekolekcji 

i innych audycji telewizyjnych.  

 W programie pierwszym TVP od poniedziałku, 16 marca codziennie o 7.00 będzie 

transmitowana Msza św. z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, natomiast w 

ogólnopolskim paśmie programu trzeciego TVP będzie transmitowana o godzinie 20.00 Eucha-

rystia z Jasnej Góry.   

 Oczekujemy na zapowiedziane przez arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, Przewodni-

czącego Konferencji Episkopatu Polski orędzie związane ze stanem zagrożenia epidemicznego 

w kraju. Wyemituje je program pierwszy TVP i TVP Info dziś, w sobotę o godzinie 20.00.  

 2. W kościele planujemy z Bożą pomocą zachować porządek Mszy św. odprawianych 

w niedziele, uroczystości i dni powszednie. Będziemy transmitować przez pośrednictwo inter-

netu Mszę św. w niedziele o godzinie 12.00 jak również nabożeństwa pasyjne: drogę krzyżową 

w piątek o 18.00 i Gorzkie Żale w niedzielę o 17.45. Zachowamy możliwość adoracji  Naj-

świętszego Sakramentu (całodzienna w czwartki, Maraton modlitewny Totus Tuus w każdy 

dzień od 18.00 do 18.30 z okazją do spowiedzi św.) Służymy możliwością spowiedzi w koście-

le podczas każdej Mszy św., po umówieniu się penitenta ze spowiednikiem, jak również moż-

liwością wizyty domowej z posługą sakramentalną.  

 Uczestniczącym we Mszy św. w kościele przypominamy o zachowaniu dystansu po-

między poszczególnymi osobami, o przekazywaniu znaku pokoju przez skinienie lub uśmiech, 

o zalecanym przyjmowaniu komunii św. na rękę, lub o komunii duchowej i o oddawaniu czci 

krzyżowi przez uklęknięcie lub skłon.   

 3. W stanie zagrożenia epidemicznego odwołane zostały: katechezy dla narzeczonych 

w całej Archidiecezji, rekolekcje wielkopostne dla dzieci i młodzieży i rekolekcje parafialne 

planowane w dniach od 29 marca do 1 kwietnia br., Msza św. z udzieleniem sakramentu 

bierzmowania dla kandydatów z klas VIII SP planowana na 24 marca br., spotkania formacyj-

ne i modlitewne planowane w parafii na najbliższe tygodnie.  

 4. Kancelaria parafialna urzęduje jak wcześniej ustalono. Oczekujących na wizytę w 

kancelarii prosimy o zachowanie podstawowych zasad higieny i troski o zdrowie własne i 

bliźnich. Zawiesiliśmy dyżury Zespołu Charytatywnego. Nie przyjmujemy i nie wydajemy 

odzieży potrzebującym. Jadłodajnia św. Jana Kantego wydaje posiłki potrzebującym i bez-

domnym do własnych naczyń i do spożycia poza miejscem wydawania w każdy dzień roboczy 

od 13.30 do 14.00.  

 5. Do Przychodni Zdrowia należy zgłaszać się tylko i wyłącznie w przypadkach nie-

cierpiących zwłoki. Recepty można zamawiać telefonicznie. Również telefonicznie można 

odbierać kody do e-recept. Lekarze będą udzielać porad telefonicznie. 

Prosimy bezwzględnie stosować się do powyższych zaleceń. Numery telefonów do osiedlowej 

przychodni  zdrowia to: 12/ 638- 40- 99,   12/ 638-23-77  oraz uruchomiony dodatkowo numer 

telefonu komórkowego  517-254-662.  

 6. Wolontariusze Hospicjum św. Łazarza, którzy dziś mieli zebrać kwestę na potrzeby 

hospicjum zachęcają do odwiedzenia strony internetowej www.hospicjum.krakow.pl, gdzie od 

poniedziałku 16 marca będzie dostępna wirtualna puszka Pól Nadziei i możliwość złożenia 

daru on-line. Po wygaszeniu zagrożenia epidemicznego ogłosimy nowy termin składki w ko-

ściele.  
 7. Prosimy o modlitwę o ulgę w cierpieniu i nadzieję powrotu do zdrowia dla chorych, 

o wytrwałość dla opiekujących się chorymi, dla służb medycznych, sanitarnych i koordynato-

rów ich działania oraz o zachowanie postawy ostrożności, rozwagi i odpowiedzialności dla nas 

wszystkich pracujących na rzecz wygaszenia epidemii.   

 Módlmy się o życie wieczne dla ofiar epidemii i dla pożegnanych w naszej parafii w 

minionym tygodniu: śp. Andrzeja Urbusia, śp. Stefana Horáčka, i śp. Juliana Dobrowolskiego. 

Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

http://www.hospicjum.krakow.pl/

