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INTENCJE  MSZALNE  od 8 do 14 marca 2021 

 

Poniedziałek, 8 marca 2021  
  7.00: 1) + Maciej Jakubek 
           2) + Domicela Dudzik – int. od sióstr Albertynek z Czernichowianki,  
                 w kwarantannie 
           3) ++ Szymon w 15 r. śm., Maria Gądek, w kwarantannie 
  7.30 ++ Janina i Czesław 
18.30 + Andrzej Lang – Msza św. greg. 
Wtorek, 9 marca 2021  

  7.00 + Andrzej Lang – Msza św. greg. 
  7.30 + Domicela Dudzik – int. od ss. Albertynek z Domu Prowincjalnego w Rząsce 
18.30 + Krystyna Góra 
Środa, 10 marca 2021 
  7.00 + Zbigniew w 17 r. śm.  
  7.30 + Andrzej Lang – Msza św. greg. 
18.30 + Jan Stańdo w 1 r. śm.  
Czwartek, 11 marca 2021  
  7.00 1) + Edward Olech – int. od córki Marty z rodziną 
              2) + Władysław Pajdzik i zm. z rodziny - w kwarantannie  
  7.30 ++ Józef w 20 r. śm., Czesław, Rudolf, Helena Myszka 
18.30 + Andrzej Lang – Msza św. greg. 
Piątek, 12 marca 2021  

  7.00 1) + Andrzej Lang – Msza św. greg. 
              2) w intencji Panu Bogu wiadomej, w kwarantannie  
              3) ++ Helena, Andrzej Waszczak i zm. z rodzeństwa, w kwarantannie   
  7.30 ++ Helena, Michał, Marian Włodarczykowie  
18.30 ++ Zofia, Jan, Józef 
Sobota, 13 marca 2021  
  7.00 1) + Zofia Filek – int. od rodziny Glanowskich 
              2) w intencji Panu Bogu wiadomej, w kwarantannie  
  7.30 1) + Andrzej Lang – Msza św. greg. 
              2) ++ Bolesław Semper, Wiktoria, Paweł Stefańczyk, w kwarantannie 
18.30 + Kazimierz Sagan 
4. Niedziela  Wielkiego Postu, 14 marca 2021  
  7.30 O zdrowie i potrzebne łaski dla ks. prałata Jana Franczaka od duszpasterzy  
  9.00 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Piotra Dukały 
10.30 Za Parafian  
12.00 + Krystyna Kolanowska  
13.15 ++ Stefan, Julia, Stanisława Szlachta 
17.00 + Andrzej Lang – Msza św. greg. 
18.30 + Stanisław Woszczek w 20 r. śm.  
20.00 ++ Józef, Waleria Sajdera 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA  NA  3. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU/J 2,13-25/ 

 Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W 
świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali 
woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał 
wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły 
powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Weźcie to stąd, a nie 
róbcie z domu mego Ojca targowiska!»  
 Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój 
pochłonie Mnie.  W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem 
wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką odpowiedź: 
«Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do 
Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w 
przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc 
zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli 
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.  
 Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, 
wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał 
się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam 
bowiem wiedział, co w człowieku się kryje. 

 REFLEKSJA  

 Przemyślany i unormowany ryt w świątyni. Ewangelia stawia nas na 
ogólnodostępnym dziedzińcu pogan (u nas odpowiednik podestu przy różanej 
rabatce i krzyżu, miejsca dogodnego tyleż na modlitwę co i na spacer) Rosnące słupki 
monet pochodzą z podatku świątynnego, który powinien był rokrocznie opłacić 
każdy mężczyzna, ukończywszy 20 lat. (rodzaj składki inwestycyjnej, którą u nas 
proponujemy wiernym raz w miesiącu) Pilnowano, żeby monety użyte w obrocie 
świątynnym nie miały wyobrażenia postaci ziemskiej, żeby nie były przejawem 
bałwochwalstwa (my zupełnie się tym nie przejmujemy, przyjmujemy każdą monetę, 
w tym wycofaną z obiegu, rzadziej guzika, a nawet żeton do wózka do Castoramy...)         
 Tym, który wprowadza zamęt w porządek kultu w świątyni jest...Chrystus. 
Upomina, wywraca rozsypuje, smaga biczem. Gwałtownie, całym sobą domaga się 
przeobrażenia naszego wnętrza z...w wpłato- i bankomatu w uduchowioną świątynię. 



     

NIE JESTEŚMY WPŁATO- CZY BANKOMATEM.  

JESTEŚMY SWIĄTYNIĄ DUCHA ŚWIETEGO 

 Tydzień temu wystawiliśmy przy drewnianej skarbonie w kościele górnym 
papierowe skarbonki wielkopostne dla dzieci do poskładania, posklejania i do 
gromadzenia oszczędności dla seniorów w rodzinie albo dla potrzebujących gorącego 
posiłku w naszej parafii. Przedwczoraj przechodząc koło skarbony zastałem dwie 
skarbonki złożone i pozostawione obok tych nieposkładanych. Nie jestem pewien, kto 
to zrobił ale mam pomysł na wskazanie spontanicznego twórcy. Skoro poskładał a nie 
zabrał, najwidoczniej musiał to być jakiś brzdąc, niewiele wyższy niż stolik ze 
skarbonkami. Ich najczęściej opanowuje nieprzeparte pragnienie wykonania 
doraźnego zadania, konstruowania, któremu poświęcają się z pełnym oddaniem, bez 
reszty. Opanowuje ich nagle i nagle opuszcza jak poskładana i porzucona skarbonka.  
 Często na alejce okalającej kościół spotykamy kopczyk misternie usypany z 
kamyczków, innym razem do rureczki potrafi ktoś nawkładać kwiatuszków i trawek 
tworząc misterny mini-bukiecik. Wszystkie te wytwory stają się świadectwem 
oddania dziecka określonemu rodzajowi twórczości w całej pełni. Raczej nie są 
przykładem rozproszeń w czasie liturgii. One właśnie tak, całymi sobą się modlą.   
 Odnajdźmy takie dziecko w każdym z nas.  
 Wspomnijmy oddanie się spotkaniu z Duchem Świętym w naszym wnętrzu 
do tego stopnia, że nic nas nie potrafiło oderwać, nic nam nie potrafiło w tym 
przeszkodzić. Nie zrezygnowaliśmy przy tym z siebie. Raczej odnaleźliśmy siebie w 
Bogu, czyli w nowy sposób. Budowaliśmy wtedy siebie na nowo. Igncjańska formuła 
określająca ten stan to pocieszenie bez uprzedniej przyczyny. Mistrz duchowości z Loyoli 
stosuje to określenie wobec przeżycia, w którym Bóg  obdarza nas całkowitym 
pokojem i zadowoleniem. Nie odstąpiły od nas życiowe problemy, w naszym życiu 
nie działo się nic doniosłego, a jednak odczuliśmy przepełnienie wielką radością. 
Byliśmy w stanie wtórować psalmiście modlącemu się ze wzruszeniem: Czym się Panu 
odpłacę za wszystko, co mi wyświadczył? (por. Ps 116,12) Mieliśmy poczucie dziejącego 
się dobra na podobieństwo Boga, który doznawał rozradowania po każdym dniu 
stworzenia, o czym czytamy w Księdze Rodzaju. Jeśli wnikliwiej poszukamy w 
pamięci, znajdziemy w naszym życiu takie chwile. Ba, możemy je mieć kolejny raz. 
Nie bądźmy zaskoczeni takim stanem naszego wnętrza, gdy przyjdą. Niech nas nie 
deprymuje próba intelektualnej dedukcji skąd się to wzięło, co to oznacza i czy z nami 
wszystko w porządku. Wdzięczni, że Bóg nie traktuje nas jak wpłato- czy bankomat 
dziękujmy, ze znalazł w nas swą świątynię i módlmy się słowami św. Mikołaja z Flüe: 
Mój Boże i Panie, zabierz mnie ode mnie i oddaj mnie Tobie całkowicie na własność.                    

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 3. NIEDZIELĘ WLK. POSTU 

 1. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu po 

każdej Mszy św.  

 2. W miniony czwartek ks. prałat Jan Franczak doznał utraty przytomności podczas 

prowadzenia jutrzni. Po odzyskaniu przytomności został przewieziony do Krakowskiego 

Szpitala Specjalistycznego imienia Jana Pawła II w Krakowie. Tam trwają kompleksowe 

badania określające stan jego zdrowia i jest kontynuowane stosowne leczenie. Badania 

wykazały obecność wirusa covid 19. 

 Wobec powyższego księża, którzy mieli bezpośredni kontakt z księdzem prałatem 

Janem a nie zostali do tej pory zarażeni, czyli ks. Wojciech Matyga i ks. Tomasz Skotniczny 

odbywają wymuszoną reżimem sanitarnym kwarantannę. Stan zdrowia hospitalizowanego ks. 

prałata Jana jest stabilny, objawy łagodne. Księża odbywający kwarantannę nie stwierdzili 

żadnych niepokojących objawów. Ks. Zbigniew Zięba i ks. Kacper Nawrot, ozdrowieńcy przy 

wsparciu księży spoza parafii kontynuują posługę duszpasterską.  

 Dzisiaj porządek Mszy św. jak w każdą niedzielę z wykluczeniem spowiedzi św. W 

dni powszednie od najbliższego poniedziałku do odwołania rano Msze św. o godzinie 7.00 i 

7.30 i wieczorem o godzinie 18.30 również bez okazji do spowiedzi św. Kapłan odprawi przy 

ołtarzu pierwszą z przypisanych na określoną porę Mszy św. Pozostałe intencje odprawią 

księża odbywający kwarantannę w mieszkaniach (szczegóły na liście intencji we Wspólnocie.  

 Przepraszamy za utrudnienia.  

 Zachowujemy okazje do adoracji Najświętszego Sakramentu pół godziny przed 

rozpoczęciem Mszy św. wieczornej jak i całodzienną adorację w czwartek. Jutrznię odmówimy 

bez zmian.  

 Jesteśmy zobowiązani poinformować, iż wszyscy, którzy uczestniczyli w liturgii 

celebrowanej przez ks. prałata Jana Franczaka, przyjmowali komunię św. z jego rąk, 

spowiadali się u niego od poprzedniej niedzieli włącznie (od 28 lutego br.) i udzielali mu 

pomocy po utracie przytomności  powinni uważniej obserwować stan zdrowia, a w wypadku 

stwierdzenia niepokojących objawów (katar, podwyższona temperatura, kaszel, utrata 

powonienia i smaku lub ból w klatce piersiowej, czy duszności) powinni niezwłocznie zgłosić 

się do lekarza prowadzącego.  

  Po nałożeniu kwarantanny na wskazanych duszpasterzy miejscowych kościół w piątek 

i w sobotę (5 i 6 marca) został zdezynfekowany podczas cotygodniowego sprzątania i 

przygotowany do udziału w liturgii wszystkich chętnych. 

 Kancelaria parafialna urzęduje w bieżącym tygodniu jak zwykle. Wydawanie 

gorących posiłków dla bezdomnych i potrzebujących w dni robocze jak do tej pory. 

Zapowiadana zmiana tajemnic różańcowych w niedzielę nie odbędzie się. Po niedzieli, 7 marca 

marcowy biuletyn różańcowy zostanie opublikowany na stronie internetowej parafii i w 

gablocie różańcowej.  

 Transmitujemy staraniem realizatorów Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym  Manus 

Domini niedzielną sumę o godzinie 12.00 i wieczorną Mszę św. w dni powszednie o godzinie 

18.30 oraz Gorzkie Żale w niedzielę o 17.45 i drogę krzyżową o godzinie 18.00 w piątek. 

            W liturgii w kościele uczestniczymy w maseczce, z zachowaniem odpowiedniego 

dystansu, dezynfekujemy ręce przy wejściu do kościoła i miejsce spowiadania w razie 

niecierpiącej zwłoki spowiedzi, o którą można poprosić w zakrystii. Komunię św. 

przyjmujemy wedle uznania na dłoń lub do ust. 

 Modlimy się o zdrowie ducha i ciała dla wszystkich, o ustanie pandemii i wszystkich o 

taką modlitwę prosimy.         

 3. Od środy, 10 marca w czasie adoracji przed wieczorną Mszą św. rozpoczniemy 

odprawianie nowenny przed uroczystością św. Józefa w roku Jemu poświęconym. Podczas 

rannych Mszy św. zaznaczymy zbliżającą się uroczystość stosowną modlitwą.  

 4. W najbliższą niedzielę zaprzyjaźnieni pszczelarze rozprowadzą przed kościołem 

produkty pszczelarskie.  

 5. Zachęcamy do lektury czasopism katolickich, w tym najświeższego numeru Gościa 

Niedzielnego z załączoną nowenną do św. Józefa i nadzwyczajnego numeru poświęconemu w 

całości św. Józefowi w cenie 9 PLN.  


