W ubiegłym roku zachęcaliśmy w tym miejscu do
modlitwy. Dzisiaj krótka pochwała milczenia.

1.
2.

Zamilknij, a wyzdrowiejesz wewnętrznie. Cisza jest lekarstwem dla duszy zainfekowanej hałasem świata.

Zamilknij, żebyś nauczył się uważnie słuchać. Pielegnując
ciszę nabędziesz zdolność usłyszenia również tego, co jest
mówione pomiędzy wierszami.

3.

Milcząc nie powinieneś mieć kłopotu z usłyszeniem Boga,
cichego Gościa naszej duszy. Dla milczącego Bóg przestaje

być obcy.

4.

Milcząc - docierasz do istoty samego siebie. Docierasz głębiej, niż Twoje myśli i uczucia, życzenia, pragnienia i potrzeby. Docierasz tam, gdzie nie mogą wtargnąć natrętni bliźni ze
swoimi oczekiwaniami, wymogami, sądami i potępieniem. Docierasz
do strefy swojego wnętrza, w której jesteś zupełnie wolny, zdrowy
i cały.

5.

Milcząc - swobodniej oddychasz. Możesz otrząsnąć się
z masy słów, którą przekazali Ci inni. Cisza zwróci im Ciebie odnowionego, uważnego, uczynnego.

6.
7.

10.

Karol Wojtyła, Wybrzeża pełne ciszy, fragment

Dalekie wybrzeża ciszy zaczynają się tuż za progiem.
Nie pofruniesz tamtędy jak ptak.
Musisz stanąć i patrzeć coraz głębiej i głębiej,
Aż nie zdołasz odchylić duszy od dna.
Tam już spojrzeń żadna zieleń nie nasyci,
Nie powrócą oczy uwięzione.
Myślałeś, że cię życie ukryje przed tamtym Życiem
W głębiny przechylonym.
Z nurtu tego – to wiedz – że nie ma powrotu.
Objęty tajemniczym pięknem wieczności!
Trwać i trwać. Nie przerywać odlotów
cieniom, tylko trwać,
Coraz jaśniej i prościej
Tymczasem wciąż ustępujesz przed
Kimś, co stamtąd nadchodzi,
Zamykając za sobą ciche drzwi izdebki maleńkiej –
A idąc krok łagodzi
– i tą ciszą trafia najgłębiej.
To Przyjaciel.

Milcząc stajesz się pogodniejszy, bardziej radosny i w konsekwencji bardziej dobry.

Zachowując milczenie raczej nie jesteś spontaniczny. Zwykle powinieneś wiedzieć dlaczego chcesz milczeć. Łatwiej
jest peplać trzy po trzy bezrefleksyjnie, niż milczeć. To drugie wymaga odpowiedzialności.

8.

Jeśli milczysz, pomagasz innym w zachowaniu skupienia,
jeśli przestajesz milczeć – wprowadzasz rozproszenie. Dobrze jest dla wszystkich, z którymi się spotykasz, jeśli emanujesz spokojem i ciszą. Nie zdarzyło Ci się narzekać na hałas, który rozprasza
Twoje serce w świecie? Jeśli tak było, to czy byłeś gotów uznać, że jest
to również częściowo Twoja wina? Dobrze by było, żebyś w rozhukanym świecie był rezerwuarem, źródłem ciszy. Żebyś przyjął na siebie
odpowiedzialność za komfort ciszy dla innych.

9.

Zastanawiałeś się nad tym, że Bóg jest milczący? W tym
jest dla nas wzorem. Zamilknij, czyli posłuchaj sercem
i pozwól wejść Bogu do siebie przez wszystkie drzwi i wszystkie tajemne wejścia. Zamilknij, czyli słuchaj cierpliwie, a nie nerwowo,
łapczywie chwytaj słowo. Bądź spokojny i gotowy na przyjęcie Tego,
który obecny jest w najgłębszym zakamarku Twego wnętrza i działa
tam bezgłośnie.

Wielki Tydzień

Oddychaj we mnie, Duchu Święty,
abym święcie myślał.
Przymuszaj mnie, abym święcie postępował.
Pobudzaj mnie, abym miłował tylko to,
co święte.
Umacniaj mnie, abym strzegł tego, co dobre.
Strzeż mnie, Duchu Święty, abym Cię nigdy
nie utracił
(św. Augustyn)

i Wielkanoc
u św. Jana Kantego w Krakowie

14-22 kwietnia 2019

NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
14 kwietnia 2019 r.
Msze Święte o godz.: 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.15,
17.00, 18.30, 20.00
Czytanie Pasji wg św. Mateusza przy udziale
reprezentantów grup według ustalonego
harmonogramu
10.30 - Podczas Mszy św. procesja z palmami,
po Mszy św. konkurs palm w kaplicy MBM
17.45 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Okazja do spowiedzi podczas każdej Mszy świętej
WIELKI PONIEDZIAŁEK
15 kwietnia 2019 r.
6.40 - Jutrznia
Msze święte i spowiedź o godz.: 7.00, 7.30, 18.30
19.30 -21.00 - Kancelaria – jedyny dyżur w Wielkim
Tygodniu
WIELKI WTOREK
16 kwietnia 2019 r.
6.40 - Jutrznia
Msze święte i spowiedź o godz.: 7.00, 7.30,
wieczorem od 18.30 do 20.00 spowiedź św.
w sąsiedniej parafii św. Wojciecha.
WIELKA ŚRODA
17 kwietnia 2019 r.
Dzień przedświątecznej spowiedzi św. w parafii

6.40 - Jutrznia
Msze Święte o godz.: 7.00, 7.30, 18.30
Spowiedź św. w godz. od 6.30 do 8.00 po południu
od 17.00 do 20.00 z przerwą od 18.30 do 19.00

W IE LK I C ZWA R T E K
18 kwietnia 2019 r.
6.40 – Jutrznia - kapłani i chętni wierni
7.00-9.00 - Spowiedź św.

10.00 - Msza św. Krzyżma Pańskiego
w bazylice Miłosierdzia Bożego
w Łagiewnikach dla kapłanów i młodzieży

Liturgicznej Służby Ołtarza i Ruchu Światło-Życie

18.30 - Msza św. Wieczerzy Pańskiej
Adoracja w Ciemnicy:
Bezpośrednio po Mszy św. Wieczerzy Pańskiej śpiew
chóru PanaMa Chór
20.00-20.30 – Adoracja lektorów
20.30-21.00 – Róże Różańcowe + Margaretki
21.00-21.30 – Odnowa w Duchu Świętym
		
Manus Domini
21.30-22.00 – Kapłani i siostry zakonne
W IE LK I PIĄT E K
19 kwietnia 2019 r.
7.00-9.00 - Spowiedź św.
Adoracja w Ciemnicy od godz. 7.00
7.00
– Jutrznia – OAZA
10.00-11.00 – Adoracja zwłaszcza
		 dla uczniów Szkoły Podstawowej
11.00-12.00 – Adoracja zwłaszcza dla uczniów
		 gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych
15.00 – Wspólna Droga Krzyżowa

18.30 – Liturgia Męki Pańskiej
Całonocna adoracja przy Grobie Pańskim:
21.00 – Gorzkie Żale (3 części)
22.00 – Droga Krzyżowa – Domowy Kościół
23.00 – Oaza młodzieżowa

W mocy Bożego Ducha

W I E L KA S O B OTA
20 kwietnia 2019 r.
Całonocna adoracja przy Grobie Pańskim:
0.00 – Radio Maryja, Honorowa Straż NSPJ
1.00 - mieszkańcy ul. Balickiej i Jabłonkowskiej
2.00 – mieszkańcy ul. Na Błonie, bloki 9 i 9a
3.00 – mieszkańcy ul. Na Błonie pozostałe bloki
4.00 – mieszkańcy ul. Armii Krajowej
5.00 – mieszkańcy ulic z domami jednorodzinnymi
6.00 – Akcja Katolicka, Krąg biblijny
7.00 – Jutrznia - OAZA
9.00 – pobłogosławienie pokarmów
dla potrzebujących i rozniesienie
do ich mieszkań
10.00 do 14.00 – Święcenie Pokarmów
co dwadzieścia minut

19.00 - Liturgia Wigilii Paschalnej
NIEDZIELA
ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
21 kwietnia 2019 r.

Procesja Rezurekcyjna i Msza Święta
o godz. 6.00
Pozostałe Msze Święte: 9.00, 10.30, 12.00,
13.15, 17.00, 18.30, 20.00
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY
22 kwietnia 2018 r.

Msze Święte o godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00,
13.15, 17.00, 18.30 (nie odprawiamy Mszy św.
o godz. 20.00)
Chrzest podczas Mszy Świętej o godz. 13.15

