20 października
wspomnienie dobrowolne św. Jana Kantego, prezbitera
 patrona Caritasu, matek oczekujących potomstwa, chorych,
wzywanego przez umierających w godzinę śmierci

Św. Jan Kanty urodził się 24 czerwca 1390 r. w miasteczku Kęty odległym
30 km od Oświęcimia. Wywodził się z zamożnej rodziny mieszczańskiej.
Jego ojciec, Jan Wacięga, był bogatym mieszkańcem Żywca, a także przez
pewien czas burmistrzem tego miasta. Matka miała na imię Maria. Dosyć
późno, bo w 23. roku życia, rozpoczął studia w Akademii Krakowskiej na
Wydziale Filozoficznym i w roku 1418 otrzymał stopień magistra sztuk
(dzisiejszy doktorat). Między rokiem 1418-1421 przyjął święcenia
kapłańskie, następnie w roku 1421, na prośbę zakonników, bożogrobców,
w Miechowie koło Krakowa został kierownikiem tamtejszej szkoły
klasztornej. Tam też głosił kazania w języku polskim oraz przepisywał
(kopiował) dzieła, szczególnie św. Augustyna, gdyż bożogrobcy jako
kanonicy regularni opierali się na regule zakonnej opracowanej przez
wspomnianego biskupa Hippony. Czynił to także później przez lat 40,
kopiując dzieła także innych autorów, w tym św. Tomasza z Akwinu. W
roku 1429 rozpoczął wykłady w Akademii Krakowskiej na Wydziale
Filozoficznym (sztuki wyzwolone - wykładał logikę, fizykę i ekonomię
Arystotelesa), przez kilka lat pełnił funkcję dziekana wydziału. Św. Jan
przez lat 14 (będąc profesorem na Wydziale Filozoficznym) studiował w
Akademii Krakowskiej teologię i studia uwieńczył stopniem magistra
teologii (dzisiejszy doktorat), po czym wykładał w tejże Akademii
teologię. Został uhonorowany kanonią przy kościele św. Floriana w
Krakowie oraz otrzymał probostwo w Olkuszu (1439). Z tego ostatniego
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urzędu zrezygnował, gdyż uważał, że nie może czerpać dochodów z
funkcji, której faktycznie nie mógł pełnić, pracując jako profesor w
Krakowie. Św. Jan odbył pielgrzymkę do Rzymu (niektórzy uważają, że
kilkakrotnie). W żywotach Świętego wspominano o jego pielgrzymowaniu
do Ziemi Świętej. Faktycznie były to pielgrzymki do Miechowa, gdzie w
bazylice bożogrobców, w Grobie Pańskim przechowywano relikwie ziemi
z Jerozolimy, z grobu Pana Jezusa. Jan Kanty słynął z wielkich dzieł
miłosierdzia, w pracy duszpasterskiej krzewił kult eucharystyczny i
zachęcał do częstego przyjmowania Komunii Świętej, wiele czasu
poświęcał pracy w konfesjonale. Pełen zasług, w opinii świętości, odszedł
do Pana 24 grudnia 1473 r. Pochowano go w podziemiach kościoła św.
Anny w Krakowie, gdzie do dzisiaj znajdują się jego relikwie.
Beatyfikacja św. Jana Kantego miała miejsce 27 września 1680 r.,
natomiast kanonizacja - 16 lipca 1767 r.
W ikonografii św. Jan jest przedstawiany w todze profesorskiej. Często w
ręku ma krzyż. Bywa ukazywany w otoczeniu studentów lub ubogich.
Jego atrybutami są: scalony dzbanek, obuwie, które daje ubogiemu,
pieniądze wręczane zbójcom, różaniec.
Modlitwy do św. Jana Kantego:
Spraw, prosimy, wszechmogący Boże, abyśmy za przykładem świętego
Jana, Wyznawcy, w nauce Świętych postęp czyniąc i względem drugich
miłosierdzie okazując, za jego zasługami odpuszczenia grzechów naszych
u Ciebie dostąpili. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.
Święty Janie Kanty, Mistrzu Krakowskiej Akademii i rodaku miasta Kęt,
jakoś za życia miał osobliwą cześć i nabożeństwo do Najświętszej
Bogurodzicy, Królowej Polski, tak dziś przez Jej wstawiennictwo uproś u
Boga zmiłowanie dla Ojczyzny naszej, aby otoczona blaskiem potęgi i
chwały była zawsze przedmurzem wiary i Kościoła świętego katolickiego!
Święty Patronie nasz, dobry nauczycielu strzeż nauki polskiej przed
ciemnotą błędu, aby ci, którzy światło wiedzy niosą przed Narodem, mieli
tę mądrość, która Tobie ukazała Królestwo Boże!
Dobry Ojcze i serdeczny opiekunie polskiej młodzieży, któryś przez lat
dziesiątki całe zastępy uczniów w cnotach i umiejętnościach wychował,
przyczyną swą przed Bogiem spraw, aby rodzice i wychowawcy, swoim
śladem idąc, po Bożemu wychowali powierzone im przez Boga dzieci i by
dziatwa nasza wyrosła na wierne Kościołowi i Ojczyźnie dzieci!
Święty Janie Kanty, Nauczycielu sprawiedliwości, spraw orędownictwem
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swoim, by prawa Boże władały w naszej Ojczyźnie!
Święty nasz Rodaku, któryś nigdy nie odmówił proszącemu, dziś proszą
Cię rodacy i ziomkowie Twoi: uproś błogosławieństwo Boże dla
rodzinnego miasta swego i dla całej Polski.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Litania do Św. Jana Kantego
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże
Duchu Święty, Boże Święta Trójco, jedyny Boże
Święta Maryjo, módl się za nami.
Święty Janie Kanty
Wierny Sługo Jezusa Chrystusa
Żarliwy wyznawco i głosicielu Ewangelii Chrystusowej
Czcicielu Męki Pańskiej
Wzorowy pasterzu owczarni Jezusa Chrystusa
Czcicielu Najświętszej Bogurodzicy
Czcicielu Świętej Anny
Gorliwy naśladowco Świętych
Miłośniku dusz odkupionych Krwią Chrystusowa
Ozdobo i patronie stanu kapłańskiego
Ojcze ubogich
Wzorze chrześcijańskiej dobroci
Nauczycielu i wzorze miłosierdzia ewangelicznego
Obrońco pokrzywdzonych
Ucieczko strapionych
Opiekunie więźniów
Patronie i opiekunie pielgrzymów
Wielki cudotwórco
Uzdrawiający chorych
Przywracający wzrok niewidomym
Porcie ocalenia dla tonących
Pociecho i ratunku umierających
Głosicielu sprawiedliwości Bożej
Orędowniku za grzesznikami przed Bogiem
Patronie naszej Ojczyzny
Patronie miasta Krakowa
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Ozdobo Akademii Krakowskiej
Świetlany wzorze stanu profesorskiego
Patronie stanu nauczycielskiego
Opiekunie naukami się zajmujących
Nauczycielu prawdy
Ucieczko we wszystkich potrzebach
Cieszący się z wybranymi w niebie
Bądź nam miłościw, prosimy Cię Panie.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas Panie.
Aby nam Bóg miłosierny daru mądrości chrześcijańskiej udzielić raczył,
św. Janie Kanty, przyczyn się za nami.
Aby w nas ducha czynnej miłości ku braciom odnowić raczył
Aby dusze nasze łaską uświęcenia napełnić raczył
Aby nas od niebezpieczeństw duchowych zachować raczył
Aby nas w nieszczęściach i doświadczeniach doczesnych poratować raczył
Aby w Kościele świętym ducha miłości braterskiej oraz jedności
utwierdzić i pomnożyć raczył
Aby Ojczyznę naszą zachował w pokoju i błogosławić jej raczył
Aby rodziny nasze we wzajemnej wierności i miłości umocnić raczył
Aby dzieci, młodzież szczególną opieką otoczyć raczył
Aby młodzież akademicką w wierności Ewangelii i chrześcijańskiej
postawie utwierdzić raczył
Aby jej ducha mądrości i wierności prawdzie udzielić raczył
Aby Bóg Wszechmogący wszystkich wiernych łaską wytrwania, a
błądzących łaską nawrócenia i pokuty obdarować raczył
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Módl się za nami Święty Janie Kanty,
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże Ojcze miłosierny, prosimy Cię przez przyczynę świętego Jana
Kantego kapłana, wysłuchaj naszych próśb i racz obdarzyć łaską i
błogosławieństwem wszystkich, którzy się z ufnością do Ciebie zwracają.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.
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