
                                              INTENCJE  MSZALNE   27 II – 5 III 
 

Poniedziałek  27  II 

  7.00 1)  + Józef Kaziród / intencja od rodziny Grajnych z sąsiedztwa 

          2)  ++ Władysław, Edward 

  7.30  + Aleksandra w 17 r. śmierci  

18.30  + Adam Gąsiorek / od Zofii Tadeusza Skalnych 
 

Wtorek  28 II 
  7.00  ++ Maria i Franciszek 

  7.30  ++ Wincenty, Aniela, Kazimierz 

18.30  + Stefan w 11 r. śmierci 
 

Środa  Popielcowa  1  III 

  7.00  ++ Elżbieta, Stefan, Katarzyna, Bronisław 

  9.00  + Maria Szot 

16.00  + Krystyna Chmielowska / od Anny i Michała Jarosz z Oświęcimia 

17.00  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska  

18.30  O rozwój dzieł Radia Maryja 
 

Czwartek  2  III 

  7.00  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

  7.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30  + Eugenia w 3 r. śmierci 
 

Piątek  3  III 

  7.00  ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach 

  9.00  ++ Mieczysława i Marian 

17.00  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

18.30  Wynagradzająca NSPJ / intencja od Straży Honorowej NSPJ 
 

Sobota  4  III 

  7.00  1) + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

           2) + Adam Gąsiorek / od rodziny Piszczek z Brzezinki 

  7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, za zniewagi i bluźnierstwa  

           / Intencja od Róż Różańcowych 

18.30  ++ Józefa, Wojciech, Kazimiera 
 

Niedziela   5  III 

  7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski, z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla członkiń 

           III Róży i za zmarłe członkinie 

  9.00  O potrzebne łaski i opiekę MB dla Heleny i Elżbiety Siuta i o Boże Bł. dla rodziny 

10.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

12.00  ++ Helena i Józef Motyka 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Stanisław Tomczyk / od Marii i Mariana Zbroińskich 

18.30  + Maria Waśniowska w 8 r. śmierci  

20.00  + Marian Jagła w 17 r. śmierci  
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 
EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Mt  6, 24-34 /     

Nikt nie może dwom panom służyć. Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie 

miłował; albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i 

Mamonie. Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to, co macie 

jeść i pić, ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy więcej niż 

pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie sieją ani żną i 

nie zbierają do spichlerzy, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie jesteście ważniejsi 

niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę dołożyć do wieku 

swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie się liliom na polu, 

jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w całym swoim 

przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu, które dziś jest, a jutro 

do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie tym bardziej was, małej wiary? 

Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? czym 

będziemy się przyodziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają. Przecież Ojciec wasz 

niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo /Boga/ i o 

Jego Sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane. Nie troszczcie się więc zbytnio o 

jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy. 

 

REFLEKSJA       

Na banknotach, które są w Polsce w obiegu, możemy przeczytać, że są …środkiem 

płatniczym… .To ważne, żeby człowiek pamiętał, co jest w życiu celem, a co środkiem do 

osiągnięcia tego celu! Jak się to człowiekowi pomyli, to można się w życiu pogubić. 

 

Akolita – termin pochodzący od greckiego słowa „akólouthos” – to człowiek „idący za 

kimś, towarzyszący”. Jeszcze do 1972 roku w Kościele łacińskim było to ostatnie z tzw. 

święceń niższych (ostiariat, lektorat, egzorcystat i akolitat) udzielane kandydatowi do 

kapłaństwa w czasie seminaryjnej formacji. Papież Paweł VI, po Soborze Watykańskim II, 

postanowił odnowić i zreformować posługi i wyznaczył dwie: lektorat i akolitat.  

…25 lutego klerycy IV roku, do których grona należę, przyjęli błogosławieństwo do posługi 

akolity. Posługę tą podejmują zwykle Ci, którzy przygotowują się do kapłaństwa. Do zadań 

akolity należy nie tylko pomoc kapłanom w rozdawaniu Komunii Świętej, ale także 

przygotowanie Ołtarza do Eucharystii i dbanie o naczynia liturgiczne oraz, w razie potrzeby, 

wystawianie Najświętszego Sakramentu do adoracji. Jako akolita przede wszystkim muszę 

wnikać w znaczenie Eucharystii, umieć ofiarowywać się Bogu, owocnie mu służyć, by 

kochać Kościół i jak najlepiej przygotować się do kapłaństwa …    (Arkadiusz Litwiniuk) 



Spotkanie z ks. Michałem Hellerem 

Człowiek, którego zna i ceni cały naukowy świat, z parafią św. Jana Kantego jest związany 

niemal od momentu jej powstania. Tu odprawiał (i nadal odprawia) Msze, tu wygłaszał 

kazania, w tutejszej plebanii jest jego krakowskie mieszkanie. Ks. Michał Heller – wybitny 

filozof, kosmolog, ale też ceniony duszpasterz. Jedyny Polak wśród laureatów niezwykle 

prestiżowej Nagrody Templetona, którą przyznano mu za zasługi w budowaniu mostów 

między nauką i wiarą. Ostatnio ukazała się książka rozmów z nim, zatytułowana „Wierzę, 

żeby rozumieć”, w której opowiada o swoim życiu, powołaniu i drodze naukowej. 

Wspomnieniami wraca m.in. do dzieciństwa, którego część spędził w głębi Rosji, 

wywieziony tam wraz z całą rodziną. Oto jej fragment: 

Ks. Michał Heller: Kiedy mieszkaliśmy w Urbachu, pewnego razu zjawił się u nas żebrak. 

Ubranie na nim było tak podarte, że w prześwitach widać było gołe ciało. Była akurat pora 

obiadowa i babcia podawała zacierkę czy jakąś inną zupę. On wszedł, stanął na progu, nie 

zdjął nawet czapki (żebracy zresztą nigdy czapki nie zdejmowali) i poprosił o jedzenie. Był 

bardzo stary i widać było, że jest zmęczony. Oczy miał niebieskie, takie jakby na wpół 

widzące, włosy długie, rude, wypłowiałe, a brodę rozdwojoną tak, jak nieraz Pan Jezus na 

ikonach ma. I w pewnym momencie jego wzrok padł na obraz, który wisiał na ścianie. W 

Rosji to był widok niecodzienny, za religijny obraz na ścianie szło się do łagru, ale Polakom 

jakoś to uchodziło. „Szto eto takoje?”, spytał. A babcia na to, że to jest ikona Matki Boskiej 

Częstochowskiej. Wtedy zdjął czapkę, przeżegnał się po prawosławnemu i powiedział, że 

jest popem. To był pierwszy i jedyny pop, a właściwie jedyny duchowny, jakiego 

spotkaliśmy w ciągu tych sześciu lat.  Powiedział, że aresztowano go w czasie rewolucji 

1917 roku i wysłano na Sybir. Tam go przybito do drzewa (nie powiedział: ukrzyżowano, 

tylko: przybito do drzewa). Odwinął szmaty i pokazał blizny na nadgarstkach, powiedział, że 

na stopach ma takie same. Potem wyjaśnił, że Stalin postanowił wypuścić pewną liczbę 

popów, żeby na Ukrainie otworzyć na pokaz, dla Zachodu, kilka cerkwi, i on jedzie do 

Ławry Peczerskiej – od stacji do stacji, tak o żebranym chlebie. Zrobiło to na mnie ogromne 

wrażenie. 

Pytanie: Kiedy wyruszyliście w drogę powrotną?  

Ks. Michał Heller: Wiosną 1946 roku. Pamiętam, że do Krakowa dotarliśmy w drugi dzień 

Zesłania Ducha Świętego, a jechaliśmy ze trzy, cztery tygodnie minimum. Pociąg stał w 

Urbachu na bocznym torze, wagony były, jak zwykle, bydlęce, z pryczami, ale tym razem 

wszyscy z radością ładowali się do środka, bo wiedzieli, że jadą do domu. Milicjanci, którzy 

nas pilnowali przy załadunku, mówili, żebyśmy w Polsce opowiadali, jak nam tu było 

dobrze. A była między nami pani z Krakowa, chyba nazywała się Wróblewska, która miała 

trochę niewyparzony język. I mówi do nich: „Tak, opowiem, nic nie skłamię. Opowiem, jak 

tu jest, dokładnie”.  

Chcecie dowiedzieć się więcej? W niedzielę 12 marca – w dzień swoich 81. urodzin – ks. 

Michał Heller odprawi Mszę świętą o godz. 13.15, a o 14.15 w dolnym kościele rozpocznie 

się spotkanie z nim, które poprowadzą współautorzy książki – Wojciech Bonowicz, Bartosz 

Brożek i ks. Zbigniew Liana. Przez całe przedpołudnie wydawnictwo Copernicus Center 

Press będzie prowadzić przed kościołem sprzedaż książek Księdza Profesora. Będzie więc 

także okazja, by zdobyć pamiątkowy autograf.  

 

Skorzystajmy z okazji i przyjdźcie na to spotkanie z wyjątkowym Parafianinem! 

 

OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  8 NIEDZIELA  ZWYKŁA - 26  LUTEGO 
 

1) Dzisiaj rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw o Trzeźwość w Narodzie. Rozpoczynamy 

także nabożeństwo czterdziestogodzinne. Adoracja dziś od godziny 14.15 do 17.00. W 

poniedziałek i wtorek adoracja w kaplicy MB Miłosierdzia od godziny 8.00 do 18.00. 

Pierwszą połowę kolejnej godziny adoracji można poświęcić na modlitwę wspólną, drugą na 

modlitwę w ciszy. Od dziś do uroczystości Trójcy Przenajświętszej  trwa okres spowiedzi i 

Komunii św. wielkanocnej. Przed kościołem można się zaopatrzyć w produkty pszczelarskie. 

2) W najbliższą środę Popielec. Rozpoczynamy Wielki Post. Msze św. z obrzędem 

posypania głów popiołem o godz: 7.00, 9.00, 16.00, 17.00, 18.30. W Popielec obowiązuje 

post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Osoby od 18 do 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. 

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. Dzieci otrzymają również 

zachętę do pokuty zawartą w objawieniach fatimskich. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 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 jutrznię będziemy odmawiać 

po Mszy świętej o godzinie 7.30 na rozpoczęcie całodniowej Adoracji Najświętszego 

Sakramentu. 5) W najbliższą sobotę święto św. Kazimierza, Królewicza. 6) W pierwszy 

czwartek marca adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele dolnym od 8.00 do 18.00 i 

od 19.15 do 20.00 animowana przez Odnowę w Duchu św. W czasie adoracji możliwość 

modlitwy wstawienniczej. W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 6.30 

do 7.30 i od 8.30 do 9.30 w kościele dolnym. Po południu od 16.00 do 19.00 w kościele 

górnym. Po Mszy św. wieczornej adoracja NS prowadzona przez Honorową Straż NSPJ do 

21.00. Droga Krzyżowa dla młodzieży w kościele dolnym. W pierwszą sobotę marca 

odwiedzimy chorych od godziny 9.30. 7) W Popielec spotkanie Rodziny Radia Maryja po 

Mszy św. o godzinie 18.30. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana 

tajemnic różańcowych dla róż różańcowych. Na Mszę św. o godz. 10.30 zapraszamy dzieci 

pierwszokomunijne z rodzicami. 8) W niedzielę, 12 marca – w dzień swoich 81 urodzin – ks. 

Prof. Michał Heller odprawi w naszym kościele Mszę świętą o godz. 13.15, a o godz. 14.15 

w dolnym kościele rozpocznie się spotkanie z nim, które poprowadzą: Wojciech Bonowicz, 

Bartosz Brożek i ks. Zbigniew Liana. Wstęp wolny. Wydawnictwo Copernicus Center Press, 

po Mszach przedpołudniowych rozprowadzi książki Księdza profesora. Więcej o spotkaniu 

we Wspólnocie, na stronie internetowej parafii i na plakatach.  9) Boży Młyn w Popielec 

nieczynny. W inne dni czynny jak wcześniej ustalono. Podczas dyżuru we wtorek zapisy na 

kurs języka angielskiego. W najbliższą niedzielę  o godz. 17.00 w Bożym Młynie spotkanie z 

perkusistą zespołu Skaldowie, Janem Budziaszkiem. Wstęp wolny. W czasie spotkania 

będzie można zakupić płytę lub książkę gościa z dedykacją Po spotkaniu możliwość 

wsparcia potrzeb Bożego Młyna. 


