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ŚW. JAN KANTY(1390-1473)
https://diecezja.pl/miasto-swietych/miasto-swietych-sw-jan-z-ket/

Profesor, którego kochali studenci. Profesor, który był
autorytetem dla swoich kolegów wykładowców. Profesor, który modlił się za swoich żaków. Profesor, który
dzielił się swoją wypłatą z biednymi. Profesor, który
nigdy nie był ponad tych, z którymi pracował, z którymi
żył. Ksiądz – Profesor, któremu po prostu zależało. Taki
właśnie był św. Jan z Kęt.
Urodził się 24 czerwca 1390 roku w mieście Kęty (80 km
od Krakowa). Pochodził z bogatej mieszczańskiej rodziny. Świadczy o tym fakt, że, gdy w wieku 23 lat został
przyjęty na studia na Akademię Krakowską na Wydział
Sztuk Wyzwolonych, zapłacił pełną kwotę wpisowego (6
groszy), co w tamtych czasach zdecydowanie było rzadkością. Jako jeden z nielicznych studentów uzyskał tytuł
magistra. Przyjął również święcenia kapłańskie, a następnie przez parę lat posługiwał jako rektor, wykładowca i wychowawca w szkole klasztornej Bożogrobców.
W kolejnych latach objął katedrę na wydziale Atrium
i jednocześnie rozpoczął studia na Wydziale Teologicznym. Cechowała go wielka ambicja w zdobywaniu wiedzy. Był bardzo rzetelny w swojej pracy. Po uzyskaniu
tytułu bakałarza teologii Jan Kanty został kanonikiem
kapituły przy kolegiacie św. Floriana w Krakowie. W tym
samym czasie otrzymał również posadę proboszcza
parafii w Olkuszu. Z probostwa jednak zrezygnował,
ponieważ uważał, że skoro nie będzie mógł sprawować
urzędu proboszcza będąc na miejscu w Olkuszu, to nie
będzie mógł go sprawować wystarczająco dobrze. Bardzo zależało mu na tym, żeby należycie wykonywać
swoje obowiązki.
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smaczno przeprawować. Sławy nie ruszaj bliźniego, bo
odwołać coś ciężkiego.” Można w tym miejscu również
przytoczyć legendę o napadzie zbójców na niego podczas pielgrzymki. Zgodnie z przekazem złodzieje zażądali od niego wszystkich pieniędzy, jakie miał przy sobie.
Gdy je otrzymali, usatysfakcjonowani odeszli od niego.
Profesor jednak szybko przypomniał sobie, że w płaszczu miał zaszyte dwa kawałki złota i pomyślał: “Panie!
Cóż ja zrobię? Wszakże i łotra nawet się nie godzi okłamać!” Pobiegł więc za złodziejami i oddał im również to
złoto. Wtedy zbójcy spostrzegli, że mają do czynienia ze
świętym, oddali wszystko, co mu wcześniej zabrali,
i przepraszając go, zaprosili pod zbójecką strzechę.

Módl się i pracuj

Najważniejsze w życiu było dla niego ciągłe obcowanie
z Bogiem. Wiele godzin w ciągu dnia poświęcał na modlitwę i adorację Najświętszego Sakramentu w kościele
św. Anny w Krakowie. Nigdy nie oddzielał pobożności
od zajęć dydaktycznych i rozważań naukowych. Św. Jan
Kanty z wielkim nabożeństwem rozważał również Mękę
Pańską. Jego konfesja znajdująca się w kościele św.
Anny powstała naprzeciwko ołtarza przedstawiającego
scenę zdjęcia Pana Jezusa z Krzyża, co dodatkowo podkreśla jego umiłowanie Męki Pańskiej. Św. Jan Kanty
nieustannie adoruje Ciało Jezusa Chrystusa.
Święty profesor przez całe życie zajmował się przepisywaniem ksiąg, wielkich dzieł między innymi św. Augustyna. W rękopisach Jana Kantego należy zwrócić uwagę
na teksty poboczne, na marginesach, w których to widać jego wielką mądrość. Kopiując księgi często je
komentował, notował własne przemyślenia, do kodeksów dodawał sprostowania. W ciągu życia przepisał on
około 18 000 stron.
Jako teolog, był również bardzo szanowany za wszelkie
rady dotyczące udzielania pokuty grzesznikom. RozPrawda ponad wszystko
strzygał problemy, które związane były z etyką małżeńŚw. Jan Kanty zasłynął z tego, że umiłował dążenie do ską, nałogami, czy relacjami międzyludzkimi. Głosił
prawdy. W każdym ze swoich działań –w pracy nauko- bardzo surową pokutę dla cudzołożników, a także miał
wej, przepisywaniu dzieł, wychowywaniu młodych ludzi zdecydowane stanowisko dotyczące przerywania ciąży.
– chciał być wierny Ewangelii. Wielkim szacunkiem Człowiek – legenda
obdarzał każdego człowieka. Nie pozwalał, by w jego Istnieje wiele legend ukazujących wielką dobroć i miłoobecności ktokolwiek był obmawiany. W swojej celi na sierdzie jakim obdarzał wszystkich napotkanych ludzi.
ścianie napisał „Strzeż się kogo zafrasować, bo nie
(Ciąg dalszy na stronie 3)

Parafia rzymskokatolicka Niepokalanego Poczęcia NMP w Wigrach
Wigry 11, 16-402 Suwałki — Ks. Proboszcz

508 27 27 52; Ks. Henryk

515 04 88 99

Numer konta parafialnego: 49 9367 0007 0010 0050 7349 000 1
https://parafia.wigry.pro —
https://fundacja.wigry.pro
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XXIX NIEDZIELA ZWYKŁA

"Zawsze powinni się modlić i nie ustawać". Święty Augustyn powieWj 17,8-13 Mojżesz
dział: Cierpliwość jest towarzyszem mądrości. Myślę, że to stwierdzenie korewyprasza zwycięstwo
sponduje z dzisiejszą Ewangelią. Jeśli jestem człowiekiem mądrym to zdaję
nad Amalekitami
sobie sprawę, że Bóg jest Dobry i chce mojego autentycznego rozwoju.
2 Tm 3,14-4,2 Wszelkie
To z kolei mobilizuje mnie do wytrwałej i nieustannej modlitwy. Owszem, czaPismo natchnione jest
pożyteczne do kształce- sami mogę doświadczać, że moja modlitwa nie jest wysłuchana. To normalne,
że brak natychmiastowej odpowiedzi ze strony Boga może rodzić niepokój.
nia w sprawiedliwości
Niemniej nie wolno mi się poddawać i rezygnować. Maratończyka podczas
Łk 18,1-8 Wytrwałość
biegu również dopada kryzys. Łapią go skurcze i zwątpienie. Jednak jeśli jego
w modlitwie
psychika wytrzyma to jest szansa na sukces i obiecujący finisz na mecie.
Nie rezygnuj z modlitwy. Nie patrz na brak natychmiastowego rozwiązania.
Nieraz to, co szykuje Bóg jest tak niezwykłe i szkoda by było zatrzymać się w pół drogi. Modlitwa to też
swoista walka. Nie każdą walkę wygrywa się w pierwszej rundzie przez nokaut. Nieraz trzeba stoczyć dziesięć rund i dopiero wtedy osiąga się zwycięstwo. Pogadaj z Jezusem o swoich śmiesznych sprawach. Przestań pisać oficjalne pisma.
ks. Kamil Dąbrowski
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BLASK PRAWDY jaśnieje we wszystkich
dziełach Stwórcy, w szczególny zaś
sposób w człowieku, stworzonym na
obraz i podobieństwo Boga (por. Rdz 1,
26): prawda oświeca rozum i kształtuje
wolność człowieka, który w ten sposób
prowadzony jest ku poznaniu i umiłowaniu Pana. Dlatego psalmista woła: „Wznieś ponad
nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (Ps 4,7).
Jezus Chrystus, prawdziwe światło, które oświeca
każdego człowieka
1. Powołani do zbawienia poprzez wiarę w Jezusa
Chrystusa, „światłość prawdziwą, która oświeca każdego człowieka” (J 1,9), ludzie stają się „światłością
w Panu” i „dziećmi światłości” (por. Ef 5,8) i uświęcają
się przez „posłuszeństwo prawdzie” (por. 1 P 1,22).
To posłuszeństwo nie zawsze jest łatwe. W następstwie tajemniczego grzechu pierworodnego, popełnionego za poduszczeniem Szatana, który jest
„kłamcą i ojcem kłamstwa” (J 8,44), człowiek ustawicznie doznaje pokusy, by odwrócić wzrok od Boga żywego i prawdziwego i skierować go ku bożkom (por. 1 Tes
1,9), przemieniając „prawdę Bożą w kłamstwo” (por.
Rz 1,25); przytępia to również jego zdolność poznawa-

nia prawdy i osłabia wolę poddania się jej. W konsekwencji człowiek, ulegając relatywizmowi i sceptycyzmowi (por. J 18,38), zaczyna szukać złudnej wolności
poza samą prawdą.
Ciemności błędu i grzechu nigdy jednak nie zdołają
do końca zgasić w człowieku światła Boga Stwórcy.
W głębi serca stale tęskni on za absolutną prawdą
i pragnie w pełni ją poznać, czego wymownym dowodem są niestrudzone poszukiwania, jakie człowiek
prowadzi na każdym polu i w każdej dziedzinie. Jeszcze dobitniej tego dowodzi jego poszukiwanie sensu
życia. Rozwój nauki i techniki bowiem, choć stanowi
wspaniałe świadectwo inteligencji i wytrwałości człowieka, nie odpowiada jeszcze na ostateczne pytania
religijne ludzkości, ale raczej jest dla niej bodźcem, by
podjąć najboleśniejsze i rozstrzygające zmagania,
które toczą się w sercu i sumieniu.
2. Żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak odróżniać
dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha,
jak zaświadcza psalmista: „«Któż nam ukaże dobro?»
Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” (por. Ps 4,7).
Veritatis Splendor 1-2
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O G Ł O S Z E N I A PA R A F I A L N E
• Witamy wszystkich Parafian i Gości życząc błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na cały ty-dzień.
Zapraszamy do modlitwy różańcowej (godz. 18.00 w dni
powszednie, a w niedzielę po mszy św. o godz. 9.00) z
prowadzeniem przez poszczególne grupy i miejscowości.
• Dzisiaj rocznica wyboru Kard. Wojtyłę na Stolicę Piotrową i Dzień Papieski. Ofiary do puszek na fundusz stypendialny „Dzieła Nowego Tysiąclecia”. O godz. 11.40 młodzież przedstawi montaż słowno-muzyczny, a po mszy
o 12.00 koncert Szkoły Muzycznej z Suwałk.
•W tym tygodniu: w poniedziałek Koronka do Ducha Św.
przed różańcem, a po mszy spotkanie AK. W czwartek
Nowenna do Matki Bożej.
• Dziękujemy wszystkim za modlitwę i ofiary składane
na cele remontowe. Od ofiarodawców, których polecamy
w nowennie do Matki Bożej, wpłynęło 100zł (wkład własny parafii ok. 80 000 zł na prace: część muru oporowego od strony płd., ołtarz Bożego Narodzenia, II etap ołta-

rza królewskiego). Za tydzień ofiary do puszek na Papieskie Dzieła Misyjne.
• W sobotę 22.X w Wigrach odbędzie się dzień skupienia
dla Dzieła Nieustannej Nowenny Uczniów Jezusa. Początek o godz. 9.30. Zapisy i informacje w recepcji.
• W ramach festiwalu Muzyki Kameralnej i Organowej
w dniach 22-23.X w Wigrach odbędzie się Konferencja
„Organum Mundi”, która zakończy się koncertem organowym w sobotę o godz. 19.30, a w niedzielę po mszy
o 12.00. Zapraszamy.
• Zapraszamy do codziennej Adoracja NS w intencji
pokoju na świecie oraz różaniec o godz. 18.00 (niedziela
w miesiącu październikowym po mszy o 9.00). Intencja: o
szybkie zakończenie konfliktu i trwały pokój we wschodniej Ukrainie.
• Możemy już składać kartki na wypominki za naszych
zmarłych, których będziemy polecać w modlitwie różań(Ciąg dalszy na stronie 3)

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH
9:00 - +Janusz Domysławski
9:00 - +Leonarda(k) i +z r. Krupińskich
12:00 - za Katarzynę i Ferdynanda Ostrowskich z ok. 25r.
ślubu Boże bł. dla nich i całej rodz.
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.15)
15:00 - za parafian
Maćkowa Ruda: 10:30 - +Zofia 32r.śm. Marian 10r.śm.
Świaccy
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 16)
18:30 - o szczęśliwe rozwiązanie dla Anny
18:30 - dziękcz. za otrzymane łaski, o dalsze Boże bł. op.
Maryi i dary Ducha Św. dla Anny
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 17)
18:30 - +Maria Krawczuk 11m. po śm. (od Filomeny i Jana
Puchlerskich z Maniów)
18:30 - +Marcin Żukowski 7m. po śm. (od r.Ostrowskich)
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 18)
18:30 - +Wacław Bielecki 11m. po śm. (od syna Jerzego
z rodz.)
18:30 - +Teresa Dangel, Elżbieta Drucka-Lubecka
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 19)

18:30 - Msza zbiorowa: intencje z nowenny i
1. Boże bł. op. Maryi dla Heleny z ok. 80 ur.; 2. łaskę
zdrowia dla Kazimierza Boże bł op Maryi; 3. +Antoni
Koncewicz 10m. po śm.; 4. +Halina Cichanowicz 3m. po
śm.; 5. +Teodora Wasilewska 2m. po śm. ; 6. +Irena Bobrowska; 7. +Jadwiga i Kazimierz Nieszczerzewski
7:30 - o szczęśliwą operację i zdrowie dla Stefana
7:30 - +Sławomir Krajewski (g. 20)
18:30 - +Władysława Trocka i z r. Trockich
18:30 - +Irena Sutkowska 5m. po śm. i Józef
7:30 - +Henryk Żukowski 2m. po śm. (od Fundacji Wigry)
7:30 - +Sławomir Krajewski (g.21)
12:00 - w intencjach DNNUJ
18:30 - za Różę Różań. Św. Jana Pawła II
18:30 - dziękcz. za otrzymane łaski, o dalsze Boże bł. op.
Maryi i dary Ducha Św. dla Aleksandry
9:00 - +Władysława(k) Tarasiewicz (od r. Huścio)
9:00 - +Jan i Wanda Warakomscy, Apolonia i Stanisław
12:00 - z ok. ur. Tadeusza i rocz. ślubu o zdrowie Boże bł.
op. Maryi dla niego i całej rodz.
12:00 - +Sławomir Krajewski (g.22)
15:00 - za Ojczyznę, o pokój i powołania
Maćkowa Ruda: 10:30 - za parafian

BIULETYN
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Św. Jan Kanty…

(Ciąg dalszy ze strony 4)

Słynął z pomocy jakiej udzielał biednym studentom, czy
ubogim i bezdomnym. Jedna z legend głosi, że w czasie
srogiej zimy oddał bezdomnemu swój płaszcz i buty.
Opisana została również sytuacja z profesorskiej stołówki, kiedy profesor Jan powiadomiony o przyjściu
żebraka, zawołał: „Chrystus przyszedł!” i kazał go ugościć. Być może stąd wzięła się tradycja pozostawiania
dodatkowego nakrycia przy wigilijnym stole?
Jego troska i opiekuńczość w stosunku do studentów,
jak i wszystkich innych ludzi były bardzo widoczne.
Pięknie opowiada o tych cechach Świętego legenda o
rozbitym dzbanie. Opisuje ona sytuację, kiedy profesor
pochyla się nad kobietą, która rozbiła na drodze dzban.
Jan Kanty ze współczuciem i zrozumieniem pomaga
kobiecie i w cudowny sposób składa dzban w całość, tak
że nie widać nawet jednej rysy. Historia ta wskazuje na
szacunek, którym profesor darzył każdego, nawet bardzo prostego człowieka. Każdego potrafił pocieszyć,
dodać nadziei. Pokazuje, jak ważna była dla niego druga
osoba z całym bagażem doświadczeń, który dźwiga
przez życie.
Jan Kanty żył skromnie w małej celi w Collegium Maius.
Prowadził życie ascety, był apostołem trzeźwości. Był to
człowiek bardzo pokorny – każdą pracę, każdy rękopis
kończył podziękowaniem do Boga w Trójcy Jedynego, do
Matki Najświętszej i wszystkich Świętych. Ponadto
wszystkie swoje rękopisy podpisywał „przez niejakiego
Jana”.
Zmarł w opinii świętości 24.XII.1473 roku w Krakowie. Do
końca swojego życia pracował naukowo na Uniwersytecie Krakowskim. Został pochowany w kościele św. Anny
obok ambony, z której za życia wygłaszał kazania. Po
śmierci Jana Kantego szybko rozpoczęły się pielgrzymki
do jego grobu. Odnotowywano również liczne cuda za
jego wstawiennictwem. Ze względu na rosnący kult
Świętego wybudowano w tym samym miejscu większy
kościół, który mógłby pomieścić tłumy wiernych.
Jan Kanty został kanonizowany 16 lipca 1767 roku przez
papieża Klemensa XIII.

Odeszła do wieczności:
+Krystyna Jankowska

Zmarłą polecamy Miłosierdziu
Bożemu a Rodzinie i bliskim
składamy wyrazy współczucia.

16-31.X.2022

PORZĄDEK
MODLITW Y
RÓŻAŃCOWEJ
16. Młodzież Bierzmowana
17. DNNUJ;
18. Domowy Kościół;
19. Koło Róż. św. Rity;
20. Żubrówka Stara i Nowa;
21. Leszczewo;
22. Koło Róż. św. JPII;
23. Matki i kobiety; 24. Akcja Katolicka; 25. Cimochowizna; 26. Mikołajewo; 27. Piertanie i Królówek; 28. Koło
Róż. Św. Michała; 29. Czerwony Folwark; 30. Dzieci od I
Komunii; 31. Koło Róż. Św. Józefa

OGŁOSZENIA PARAFIALNE — cd. ze str. 2
cowej (od 2.XI). Prosimy o wyraźne wypisywanie i podanie miejscowości. Sprzątanie cmentarza zaplanowane
jest na 29.X, prosimy mieszkańców Leszczewa.
• Dziękujemy dla Państwa Sawickich za udostępnienie
domu na spotkanie. Zapraszamy do grupy postu
i modlitwy w intencji naszej Parafii. Koordynatorem
będzie ks. Henryk, do niego prosimy się zapisywać
i zgłaszać po szczegółowe informacje.
• Z okazji Jubileuszu XXX-lecia Diecezji Ełckiej z naszej
parafii zostały wyróżnione osoby: Bożena i Stanisław
Milewscy, Jolanta Sztermer, Norbert Nowacki. Gratulujemy i cieszymy się, życząc dalszego zaangażowania się w
różne dzieła parafialne.
• Parafia św. Aleksandra w Suwałkach zaprasza na dwa
wydarzenia: – W trzecie czwartki miesiąca będzie miał
miejsce cykl katechez dotyczących podstaw życia duchowego. Pierwsza katecheza nt. sakramentu spowiedzi
odbędzie 20 października 2022 r. o godz. 19.00 w auli za
kościołem św. Aleksandra, a wygłosi ją ks. dr Stanisław
Jóźwiak – wykładowca teologii moralnej i wieloletni
ojciec duchowny w WSD w Ełku; – W dniach 28-30 października 2022 r odbędzie się Kurs Nowe Życie. Skierowany jest do osób, które pragną pogłębić relację z Bogiem, ale i do tych, którzy przeżywają trudności w wierze. Poprowadzi go Białostocka Szkoła Nowej Ewangelizacji. Zapisywać się można po Mszach Św. w zakrystii
parafii św. Aleksandra i pod numerem 508-813-705

