
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 30 marca do 5 kwietnia 2020 

Poniedziałek, 30 marca  
7.00 1) ++ Za zmarłych Rodziców: Wiktoria i Jan; ++ siostry Anna i Maria; ++ Zm. z Ro-

dziny; 2) + Józef Dzieża; 3) ++ Adam, Bronisława, Wacław 

7.30 O szczęśliwe rozwiązanie dla Marii 

18.30 + Anna Maria Arciszewska – Msza Św. Gregoriańska  

Wtorek, 31 marca  
7.00 1) + Anna Maria Arciszewska; 2) Za Parafian;  

7.30 1) + Franciszek Siwek; 2) + Stefania Koczur   

18.30  + Jarosław w rocz. śm. 

Środa, 1 kwietnia  
7.00 + Stanisław Tomczyk 

7.30 + Edward Smaga – int. od Syna i Synowej oraz Wnuka 

18.30 W intencji Radio Maryja, za Ojczyznę, Ojca Świętego, Arcybiskupa Marka i o powo-

łania  

Czwartek, 2 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA Z PAULI, PU-

STELNIKA 

7.00 1) + Maciej i Helena; 2) ++ Rodzeństwo Janina, Michalina, Franciszek, Adam, Józef 

7.30 + Ryszard Rybarski 

18.30  ++ Ewa Cholewa w 1. rocz. śm. i Stanisław mąż 

Piątek, 3 kwietnia  
7.00 1) + Za Zm. wypominanych w wypominkach; 2) + Edward Smaga – int. od Żony i 

Córki 

9.00 + Janina Dubiel – int. od Kuzynek z Rodzinami 

17.00 ++ Jan i Maria 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 4 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. IZYDORA, BISKUPA I DOKTORA 

KOŚCIOŁA 
7.00 1) ++ Antoni, Maria, Marta i Adam; 2) + Edward Smaga – int. rodziny Mleków i 

Pęczyków 

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

Róży VIII.; 2) ++ Rozalia, Maria, Jan, Piotr 

18.30 ++ Wacław w 12. rocz. śm. i Jerzy w 9. rocz. śm. 

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ, 5 KWIETNIA 
7.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Członkiń Róży V. oraz o życie wieczne 

dla Zmarłych Członkiń 

9.00 Dziękczynna w 59. rocz. prowadzenia firmy 

10.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Barbary i Grzegorza w 18. rocz. ślubu 

12.00 Dziękczynna w 50. Rocznicę działalności gospodarczej  

13.15 Za Parafian  

17.00 + Teresa Waśniowska – int. od Migdałków 

18.30  + Fryderyk Maj w 4. rocz. śm. 

20.00 + Józef Kaniecki – int. od Żony i Dzieci 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA V. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

 /J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45/ 

Siostry zatem posłały do Niego wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». 
Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki 

niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał 

o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich 
uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni 

spoczywającego w grobie. A Betania była oddalona od Jerozolimy około piętnastu stadiów. I wielu 

Żydów przybyło przedtem do Marty i Marii, aby je pocieszyć po utracie brata. Kiedy więc Marta 
dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś siedziała w domu. Marta 

więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci 
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta 

Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». 

Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby 
umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?». Odpowie-

działa Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na 

świat». Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?». Odpowiedzieli 
Mu: «Panie, chodź i zobacz!». Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!». Niektórzy 

zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie 
umarł?». A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a 

na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł: «Usuńcie kamień!». Siostra zmarłego, Marta, rzekła do 

Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?». Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł 

oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wy-

słuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie 
posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź na zewnątrz!». I wyszedł 

zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich 
Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, 

ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. 

 

REFLEKSJA 

Według relacji św. Jana Chrystus posłużył się śmiercią Łazarza, aby przez jego 

wskrzeszenie objawić swoją Boską chwałę. Odczekał nawet jakiś czas, by przyjść do grobu na 

czwarty dzień po śmierci swojego przyjaciela, bowiem po takim czasie, zgodnie z wierzeniami 

żydowskimi, niemożliwy był już powrót do życia. Cud dokonany przez Chrystusa jest przez to 

niekwestionowanym dowodem na to, że Jezus jest Bogiem. 



KAMIEŃ ,,PIERWSZEGO”. GNIEW A MIŁOSIERDZIE BOGA. 

MALARSKIE WIZJE GNIEWU INSPIROWANE BIBLIĄ 

 

W Nowym Testamencie odnajdujemy jeden przykład gniewu ludzkiego, którego skutkiem 

jest męczeństwo poprzez ukamienowanie. Śmierć pierwszego nowo testamentalnego męczennika 
Szczepana było powodowane gniewem i zazdrością, za to że głosił Ewangelię z mądrością, której 

nikt nie mógł dorównać. Oczywiście formalnym powodem było rzekome bluźnierstwo poprzez 
publiczne wyznanie wiary w Jezusa Chrystusa. W malarstwie wszystkich epok dominuje jeden 

sposób prezentacji tego opisu śmierci z Dziejów Apostolskich. Warto zwrócić uwagę na kilka ele-

mentów: 
1. Szczepan zawsze jest odwrócony od swoich oprawców i kieruje wzrok w górę, ku niebu, zgodnie 

z opisem i słowami samego Szczepana:  «Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po 
prawicy Boga» (Dz 7, 56). Widać to doskonale w obrazie Giovanniego Andrei De Ferrariego. 

2. Męczennik zawsze ma ubraną dalmatykę, nawet jeśli stroje oprawców pochodzą z epoki artysty. 

To pokazuje ponadczasowość i uniwersalność Bożego wezwania do miłosierdzia, do wybaczania, a 
zarazem ukazanie, że człowiek Boży potrafi wybaczać swoim oprawcom.  

3. W scenach męczeństwa często występuje szeroko rozbudowane niebo, z którego na całe zdarze-

nie patrzą Bóg, Jezus, aniołowie, święci, a Szczepan niejako przynależy już do nieba, będąc nadal w 
świecie ziemskim.  

Ciekawym przedstawieniem sceny kamienowania Szczepana jest obraz Rembrandta, co 
ciekawe pierwszy sygnowany przez niego obraz z 1625 roku, gdy miał 19 lat. Nie ma tutaj klasycz-

nego zestawienia morderstwa i otwartego nieba. Pojawia się natomiast element światłocienia i wi-

doczny podział sceny na dwa pola – w zacienionym mężczyzna na koniu wraz ze stojącym mężczy-
zną, trzymającym kamień w uniesionej ręce i w polu oświetlonym diakon Szczepan z oprawcami. 

Dla Rembrandta ważny był jeszcze jeden element Łukaszowego opisu śmierci diakona – obecność 

Szawła z Tarsu, u stóp którego uczeni złożyli swoje szaty. Szczepan w scenie modli się, by Bóg 
wybaczył jego zabójcom, a jednocześnie dał im nawrócenie. W tym kontekście obecność w oddali 

Szawła, który zgadza się na zabójstwo Szczepana, jest też zapowiedzią jego przemiany w niedługim 
czasie z zagorzałego fanatyka żydowskiego w gorliwego apostoła Jezusa.  

Mamy więc tu do czynienia z czterema różnymi sytuacjami, gdzie gniew w człowieku 

przybiera formę przemocy. Widać doskonale, że człowiek nie radzi sobie z gniewem, dopiero inter-
wencja Boga powoduje w nim zmianę. Bratobójcza śmierć Abla, zabójstwo Nabota czy męczeństwo 

Szczepana to przykłady zaślepienia, żądzy i niewłaściwego odczytywanie Bożego prawa.  

Kamień „pierwszego mordercy” był powodowany zazdrością, zawiścią przeradzającą się w 
gniew. Kamień „pierwszego bez winy” został skruszony poprzez miłosierną i zarazem przekorną, 

mądrą reakcję Chrystusa. Kamień „pierwszego męczennika chrześcijańskiego” był powodowany 
zawiścią, z której „zawrzały gniewem serca faryzeuszy”. Jakie są skutki gniewu w tych scenach dla 

oprawców? Tu właśnie pojawia się miłosierdzie Boga. U Kaina Bóg nie jest mścicielem Abla, Kain 

zostaje sprawiedliwie niejako osądzony i wygnany, Bóg daje mu szansę na zrozumienie popełnione-
go błędu. W scenie z jawnogrzesznicą Bóg w osobie Jezusa uświadamia wszystkim grzeszność, być 

może wielu odeszło i zmieniło swoje życie, na pewno stało się tak z kobietą cudzołożną. W męczeń-
stwie Szczepana mamy pewność, że przynajmniej jedna osoba w przyszłości przejdzie przemianę – 

Szaweł z Tarsu stanie się Apostołem Narodów.  

Wizje malarskie odnoszące się do przedstawionych scen gniewu biblijnego mocno kore-
spondują z miłosierdziem Boga i szeroko rozumianą obecnością Boga. Malarze ukazując sceny 

nieprawości umieszczają także postaci niebieskie, także samego Boga, który widzi grzech człowieka 

i który wymierza sprawiedliwość we właściwym czasie. Gniew ludzki przynosi zawsze negatywne 
skutki i następstwa, nie ma nic wspólnego z miłością i miłosierdziem, nawet z przestrzeganiem 

Prawa Boskiego. 
 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA V. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

 1. W naszej parafii do najbliższej środy trwają wielkopostne rekolekcje internetowe dla 

starszych, dzieci i młodzieży: Zbudź się i powstań z martwych, które głosi ks Marcin Jakubiak, 

wikariusz w Brzeziu doktoryzujący się z dogmatyki na Uniwersytecie w Ratyzbonie. Zapraszamy 
do udziału we Mszy św. internetowej na rozpoczęcie rekolekcji w niedzielę młodzież o 9.00, dzieci 

o 10.30, starszych o 12.00. Wszystkie nauki dzięki staraniu Wspólnoty Katolickiej Odnowy w Du-
chu Świętym Manus Domini rejestrujemy i prezentujemy w łatwym do znalezienia okienku na na-

szej stronie internetowej. Spowiedzią służymy w kościele dla uczestniczących we Mszach św. lub 

po wcześniejszym umówieniu. 
 2. Na ostatnie dwa tygodnie Wielkiego Postu zasłoniliśmy krzyże. Za tydzień Niedziela 

Palmowa Męki Pańskiej. Ze względu na stan epidemii nie organizujemy drogi krzyżowej deptakiem 
naszego osiedla, ani procesji z poświęceniem palm. Zmiana tajemnic różańcowych dokonuje się w 

obrębie róży lub prywatnie, bez potrzeby wymiany kart z tajemnicą. Biuletyn różańcowy zostanie 

opublikowany do najbliższej niedzieli na stronie internetowej i w gablocie Żywego Różańca.  
 Transmitujemy w dni powszednie Mszę św. o godzinie 18.30, różaniec o 20.30 i drogę 

krzyżową w piątek o 18.00. Uczestniczącym w najbliższą niedzielę (nie więcej niż 5 osób) pobłogo-

sławimy palmy. W niedzielę transmitujemy Mszę św. o 12.00 i Gorzkie Żale o 17.45.  
 3. W dni powszednie bieżącego tygodnia Msze św. odprawiamy w kościele dolnym o 

zwykłej porze, którą można sprawdzić we Wspólnocie, na liście intencji w gablotach i na stronie 
internetowej parafii. We Mszy św. i nabożeństwach uczestniczy nie więcej niż 5 osób. W pierwszy 

czwartek kwietnia całodzienna indywidualna adoracja Najświętszego Sakramentu od 8.00 do 18.00. 

O 18.00 Nabożeństwo do św. Jana Kantego, potem Msza św. Jak w każdy wieczór o 20.30 nabożeń-
stwo różańcowe o wygaśnięcie epidemii. W pierwszy piątek Msze św. o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30 

oraz różaniec o 20.30. Nie podejmujemy wspólnych adoracji Najświętszego Sakramentu. W pierw-

szą sobotę kwietnia zaopatrzymy sakramentami świętymi chętnych chorych, po wcześniejszym 
kontakcie telefonicznym z każdym z nich, od godziny 9.30. Można też zgłaszać telefonicznie w 

godzinach urzędowania kancelarii nowych chorych potrzebujących zaopatrzenia.  
 W każdy dzień powszedni istnieje możliwość nawiedzenia Najświętszego Sakramentu w 

godzinach od 8.00 do 18.00 przez wejście boczne w kościele górnym.  

 Ksiądz dyżurujący w kancelarii parafialnej w bieżącym tygodniu urzęduje o zwykłej porze 
przyjmując zgłoszenia pogrzebów i załatwiając pozostałe sprawy w oparciu o rozmowę telefo-

niczną.  

 Jadłodajnia św. Jana Kantego nie wydaje posiłków. Nie organizujemy w tym roku daru 
ołtarza w celu przygotowania paczek przedświątecznych, natomiast polecamy opiekę dobrosąsiedz-

ką w klatce czy na ulicy zwłaszcza wobec osób starszych samotnych i schorowanych.  
 4. W minioną środę nasi parafianie, państwo Agnieszka i Piotr Uchańscy zostali z woli 

Metropolity Krakowskiego, ks. arcybiskupa Marka Jędraszewskiego Diecezjalnymi Animatorami 

Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Szczegóły na naszej stronie internetowej. Gratulujemy Parze 
Animatorskiej.  

 Deklaracje przyjęcia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego można składać w skrzynce 
elektronicznej parafii lub w tej rzeczywistej, na drzwiach kancelarii podczas spaceru.  

 5. W marcu byliśmy zmuszeni, ze względu na epidemię, wyhamować tempo inwestycji 

parafialnych. Mimo to nie zrezygnowaliśmy z wypłat za zamówiony towar, czy wykonaną pracę 
naszych solidnych wykonawców. I tak na zaliczkę za wykonywany konfesjonał dźwiękoszczelny, za 

drzwi, oświetlenie i prace stolarskie, oraz na zaliczkę za wykonywane meble do remontowanej sali 

młodzieżowej wydaliśmy 36 430 PLN. Staramy się też realizować na bieżąco stałe opłaty, które 
generuje funkcjonowanie parafii. Bardzo dziękujemy ofiarodawcom, którzy pomimo trudnej dla 

każdego sytuacji finansowej wywołanej epidemią składają ofiary na tacę, przelewem, czy do 
skrzynki na drzwiach kancelarii.  

 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mieczysława Susuła. W jego intencji jak rów-

nież w intencji ofiar pandemii koronawirusa: Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 


