
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 1 marca do 7 marca 2021 

Poniedziałek, 1 marca 
7.00 1) + Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska;  

2) + Domicela Dudzik – od Sąsiadów;  

3) ++ Zofia i Witold 

7.30 ++ Zm. z rodziny: Sklorz, Chmielek i Krumłowski 

18.30 ++ Roman, Irena, Piotr Tomczyk; ++ Zofia, Rozalia i Albin 

Wtorek, 2 marca 
7.00 + Domicela Dudzik – int od SS. Albertynek z Igołomii  

7.30 + Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska 

18.30  + Wiktor Marciak 

Środa, 3 marca  

7.00 + Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska 

7.30 Dziękczynna w 48. rocz. ślubu Renaty i Mariana, z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla 

całej rodziny 

18.30 W intencji Radio Maryja 

Czwartek, 4 marca – ŚWIĘTO ŚW. KAZIMIERZA, KRÓLEWICZA, PATRONA 

ARCHDIECEZJI KRAKOWSKIEJ 

7.00  1) O bł. Boże i potrzebne łaski dla Róży IX., męskiej i ich Rodzin, a dla ++ Zm. o łaskę 

nieba;  

2) O bł. Boże i zdrowie dla Janiny 

7.30 + Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska 

18.30 + Maciej Jakubek 

Piątek, 5 marca  
7.00 1) ++ Zm. Wypominanych w wypominkach;  

2) + Edmund Olech – int. od córki, Małgorzaty z Rodziną 

9.00 + Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska 

17.00 + Domicela Dudzuk – int. od Sióstr powołania s. Renaty 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 6 marca  
7.00 1) + Zofia Filek – int. od Koleżanek i Kolegów z pracy;  

2 + Domicela Dudzik – int od Sąsiadów 

7.30 1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży 

VII. ;  

2) O zdrowie i bł. Boże dla Członków Róży III. oraz o wieczne zbawienie dla Zmarłych 

18.30 + Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska 

III. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 7 marca – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZEN-

NIC: PERPETUY I FELICYTY 
7.30 + Julian Dobrowolski w 1. rocz. śm. 

9.00 + Andrzej Lang – Msza Święta gregoriańska 

10.30 ++ Jan, Władysława (ona) Kilian 

12.00 ++ Helena, Józef 

13.15 Za Parafian – CHRZTY  

17.00 + Eugenia w 7. rocz. śm. 

18.30 O bł. Boże dla rodziny Jasińskich 

20.00 ++ Stefania (ona) i Wiesław Dudek i ++ Zm. cierpiący w czyśćcu 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA II. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

/Mk 9, 2-10/  

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych 

osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie stało się 

lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się 

im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem. 

Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy 

trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie 

wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. 

I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest 

mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!». I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo 

już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa. 

A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o 

tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. Zachowali to 

polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.  

 

REFLEKSJA 

Czytamy o Przemienieniu Pańskim. Mistrz pokazał trzem wybranym 

uczniom swoją boską chwałę. Nie ukazywał jej tłumom podczas publicznej 

działalności. Jego posłannictwo potwierdził głos Ojca. Jednak do czasu trzeba 

było zachować dyskrecję o tym wydarzeniu. Niech chwile, kiedy głębiej do-

świadczamy wspaniałości i miłości Boga, będą źródłem siły na codzienne i 

szczególne trudy. 



KAŻDA NIEDZIELA  

WIELIEGO POSTU  

MA SWOJE ZNACZENIE, CZ. II 
 

Wielki Post jest szczególnym czasem – zarówno w liturgii, jak i w 

naszym życiu. Wsłuchując się w liturgię powinniśmy dobrze przygoto-

wać się do Świętego Triduum. Każda z niedziel Wielkiego Postu ma 

swoje znaczenie. Zobacz jakie! 

 

V. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – PRZYGOTOWANIE NA 

ŚMIERĆ 

 

Dawniej piąta niedziela Wielkiego Postu otwierała tzw. Okres 

Męki Pańskiej szczególnie akcentujący przygotowanie Jezusa do swojej 

kaźni i męczeńskiej śmierci. Chrystus w dzisiejszej Ewangelii mówi: Ja 

jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby 

umarł, żyć będzie, po czym wskrzesza z martwych Łazarza. Przypomina 

nam to o tym jak niewiele znaczy śmierć w obliczu życia wiecznego. Jest 

ona tylko kolejnym etapem na naszej drodze, tak jak śmierć Jezusa była 

kolejnym etapem na drodze ludzkiego odkupienia. 

 

VI. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU (PALMOWA) – ZWYCIĘ-

STWO NAD SZATANEM 

 

Niedziela Palmowa przedstawia nam w sposób skrótowy całą ta-

jemnicę wielkanocną – od męki do zmartwychwstania. W tę niedzielę 

śpiewana jest męka Pańska – warto zauważyć jaki ona ma charakter. W 

śpiewie męki nie ma smutku i rozpaczy – męka Jezusa stała się przecież 

naszym zwycięstwem. Chrystus na krzyżu nie przegrywa, ale zwycięża – 

stąd triumfalny charakter liturgii, procesja z palmami, czerwone szaty 

mające być symbolem władzy królewskiej itd. 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

 

  1. Dziś w kościele w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności z mi-

sjonarzami organizowany przez Dzieło Pomocy Misjonarzom Ad gentes pod 

hasłem Żyjmy Eucharystią. 

 2. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym dziś o 17.45. Drogi krzyżowe w 

piątek o 17.00, 18.00 i 19.30. Jutrznia w dni powszednie o 6.40, w czwartek o 

8.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu  z okazją do spowiedzi w dni po-

wszednie za wyjątkiem piątku o 18.00. Całodzienna adoracja w czwartki. W 

każdy dzień Wielkiego Postu spowiadamy również podczas każdej Mszy św. 

 3.  W pierwszy czwartek marca adorację całodzienną zakończymy na-

bożeństwem do św. Jana Kantego o godzinie 18.00. Po Mszy św. wieczornej 

od 19.00 do 20.00 godzina święta animowana przez Katolicką Odnowę w Du-

chu Świętym Manus Domini. Podczas adoracji możliwość modlitwy wstawien-

niczej. 

 W pierwszy piątek miesiąca odprawiamy Msze św. i spowiadamy jak 

zwykle. Adoracja animowana przez HSNSPJ do godziny 20.00 w kościele gór-

nym. Droga krzyżowa dla młodzieży o godzinie 19.30 w kościele dolnym.  

 W pierwszą sobotę miesiąca odwiedzimy chorych z IHS po wcześniej-

szym potwierdzeniu wizyty przez chorego w czasie rozmowy telefonicznej. 

 W pierwszą niedzielę miesiąca po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana 

tajemnic różańcowych dla róż różańcowych w kościele dolnym.       

 4. Dzieci przy Wspólnocie mogą sobie zabrać skarbonki wielkopostne, 

pomagające im postąpić w sztuce oszczędzania tym razem dla seniorów w ro-

dzinie. Można zebrane pieniążki przekazać potrzebującym w rodzinie. Można 

też przekazać parafii, byśmy wspólnie zasilili fundusz Caritas gromadzony dla 

wsparcia potrzeb starszych. 

 5. Przystąpiliśmy do segregacji śmieci w kompleksie parafialnym. 

Wszyscy gospodarujący śmieciami czyli Boży Młyn, Zespół Charytatywny, 

sprzątający otrzymali stosowne pouczenia. Prosimy o stosowanie się do ko-

niecznych wskazań.    

 6. W lutym oprócz stałych opłat odnowiliśmy dwa cyboria do przecho-

wywania Najświętszego Sakramentu i dwa gongi liturgiczne na łączną kwotę 

2400 PLN. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za stałą troskę o potrzeby 

materialne kościoła. W najbliższą, pierwszą niedzielę marca zbierzemy ofiarę 

na potrzeby inwestycyjne w parafii.    

 5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Leopolda Zegiela. Wieczny 

odpoczynek racz Mu dać Panie...  

 


