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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mt 28 16-20 /
Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie im Jezus polecił .A gdy Go 

ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich 

i przemówił tymi słowami: Dana Mi jest wszelka władza na niebie i na ziemi. Idźcie 

więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna i Ducha 

Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z 

wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.

REFLEKSJA
Człowiek boi się w życiu wielu rzeczy, zjawisk i wydarzeń. Na wiele z nich nie ma 

wpływu. Wśród tych różnych obaw i lęków, jest samotność – opuszczenie i  

poczucie pustki. Ale jest Ktoś, kto mówi, obiecuje, że będzie ze mną aż do skończenia 

świata. To Jezus.

Dopóki będzie dla mnie kimś obcym, nieznanym, to będę sam. Jeżeli Go poznam i 

mocno uwierzę, to już nigdy nie będę sam! 

      roczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej.

Ostatnia Wieczerza i Przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Pana Jezusa, to szczególne 

wydarzenie naszej wiary. Pamiątkę tego wydarzenia Kościół obchodzi w Wielki Czwartek.

Ale wtedy rozpoczynamy Misterium Męki Pańskiej i nasza uwaga, nasze myśli kierują się 

powoli z Wieczernika w stronę krzyża. Dlatego w Kościele obchodzimy osobną uroczystość,

która w sposób bardzo radosny jest naszym dziękczynieniem, za dar Eucharystii. To 

Uroczystość Najświętszego Ciała i krwi Pańskiej – Boże Ciało. Uroczystość ta ma swoje 

początki w połowie XII I  wieku. Najpierw została ustanowiona dla diecezji w Liege, a w 1252 

roku rozszerzona na całe Niemcy. Do jej rozpowszechnienia przyczynił się cud 

eucharystyczny w Bolsenie w 1263 roku. Rok później papież Urban IV ustanowił tę 

uroczystość dla całego Kościoła. W uzasadnieniu ustanowienia podał przyczynę powstania 

tego święta i napisał tak: …jako zadośćuczynienie za znieważanie Chrystusa w 

Najświętszym Sakramencie, błędy heretyków oraz uczczenie pamiątki ustanowienia 

Najświętszego Sakramentu, która w Wielki Czwartek nie może być uroczyście obchodzona 

ze względu na powagę Wielkiego Tygodnia.

W Polsce obchodzi się tą uroczystość w czwartek po niedzieli Trójcy Świętej, czyli 60 dni po 

Wielkanocy. W niektórych krajach w niedzielę, czyli kilka dni później. W formie 

nadzwyczajnej rytu rzymskiego rozdzielnie obchodzi się święto Bożego Ciała i Bożej Krwi.

U

INTENCJE MSZALNE 1 - 7 VI 2015

Poniedziałek  1  VI
  7.00 + Maria Wojdanowicz 5 r. śmierci
  7.30 + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
18.30 O Boże Błogosławieństwo dla Tosi i Kacpra

  Wtorek   2  VI
    7.00  O Boże Błogosławieństwo dla Ludwika
    7.30  + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
  18.30  O uratowanie małżeństwa Elżbiety i Wiktora

Środa  3  VI
    7.00  O Boże Błogosławieństwo dla Jadwigi i jej dzieci
    7.30  + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
  18.30  Intencja Radia Maryja

 Czwartek  4  VI
    7.30 + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
    9.00  ++ Janina, Anicet
  10.30  + prof. Jerzy Koreleski
  12.00  + Zofia Gadocha / z okazji imienin
  16.00  Za Parafian
  18.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Marcelego w 2 r. urodzin,
            oraz dla rodziców i rodzeństwa

Piątek  5  VI
    7.00  ++ Jolanta i Edward
    9.00  + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
  17.00  O łaskę pojednania w rodzinie
 18.30  1) ++ Marianna i Hipolit
            2) Wynagradzająca NSPJ – za grzechy popełnione w narodzie polskim

           
Sobota  6  VI
  7.00  1) + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
           2)  + Jan Korybko oraz o powrót do zdrowia dla Dariusza
  7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi / od Róż Różańcowych 
 18.30  ++ Marcjanna i Tadeusz w 30 r. śmierci i Zofia

     
Niedziela  7  VI
  7. 30  Dziękczynna i o Boże Błogosławieństwo dla V Róży
  9.00   + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
 10.30  + Maria
 12.00  ++ Ania i Marek oraz Gosia i Michał
 13.15  Za Parafian
 17.00 ++ Irena i Mieczysław Litewka
 18.30 ++ Anna i Stanisław Radoń
 20.00 + Krystyna Kalicka



/ 1 lipca obchodzone jest święto Przenajświętszej Krwi Pana Jezusa /.

W Polsce po raz pierwszy wprowadził tę uroczystość biskup Nankier w 1320 roku w Krakowie. Sto 

lat później Uroczystość Bożego Ciała była obchodzona już we wszystkich diecezjach i parafiach.

Obchody Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, mają charakter bardzo radosny.

Wiążą się z procesją z Najświętszym Sakramentem po drogach i ulicach parafii. Procesja 

zatrzymuje się przy czterech ołtarzach, przy których są czytane fragmenty ewangelii związane 

tematycznie z Eucharystią. Święto Bożego ciała obchodzą również niektóre kościoły 

starokatolickie / Kościół Polskokatolicki, Kościół Katolicki Mariawitów / oraz niektóre wspólnoty 

anglikańskie - jako Święto Dziękczynienia za Ustanowienie Komunii Świętej. Pod nazwą Corpus 

Christi /Boże Ciało / święto to obchodzą także wspólnoty prawosławne rytu zachodniego.  

      uda eucharystyczne.

Podczas Soboru Laterańskiego IV w 1215 roku ogłoszono dogmat o prawdziwej przemianie 

chleba i wina w Ciało i Krew Pańską. Zdefiniowano wiarę, którą chrześcijanie wyznawali od 

ostatniej Wieczerzy. Zapisy historyczne podają nam wiele przykładów cudów 

eucharystycznych. Najczęściej zdarzały się one wtedy, gdy celebrujący Eucharystię 

powątpiewał w tajemnicę przeistoczenia. Oto te najbardziej znane przykłady:

 

Lanciano. Pierwsze świadectwa pochodzą z VIII  wieku, a cud miał się powtórzyć w 1574 roku. 

Hostia w dłoniach kapłana przemieniła się w okrągły fragment ciała, a wino w pięć dużych 

kropli krwi. Badania przeprowadzone w XX wieku wykazały, że jest to krew człowieka, grupa 

AB, a ciało to fragment ludzkiego serca. Relikwie / po tylu wiekach zachowały świeżość !!! / 

można oglądać w kościele św. Franciszka w Lanciano.

Bolsena. W 1263 roku, pielgrzymujący do Rzymu, ksiądz Piotr z Pragi odprawiał Mszę świętą. 

Podczas przeistoczenia hostia zaczęła krwawić.

Siena. Krwawiąca hostia schowana w brewiarzu kapłana.

Macerata. W 1356 roku podczas odprawiania Mszy świętej z hostii zaczęła cieknąć krew.

Puryfikaterz jako relikwia przechowywany jest do dziś w kościele św. Juliana Szpitalnika.

Buenos Aires – 18 sierpnia 1996 roku, po skończonej mszy świętej, kapłan podniósł porzuconą 

hostię. Umieścił ją w naczynku koło tabernakulum. Hostia się nie rozpuściła, ale zamieniła w 

krwista substancję. Pobrano próbkę do badań i anonimowo przekazano do laboratorium. 

Naukowiec-patolog orzekł: substancja jest prawdziwym ludzkim ciałem i krwią, zawierającą 

kod DNA. Jest to fragment mięśnia sercowego z lewej komory.

       zień  Dziecka

Bo w każdym z nas, jest dziecka twarz…dziecka Rodziców, dziecka Bożego.

W Polsce i w innych krajach dawnego bloku socjalistycznego, Międzynarodowy Dzień Dziecka 

obchodzony jest 1 czerwca. Początki sięgają roku 1950 i akcji zbierania podpisów pod �w. Apelem 

Sztokholmskim /apel o pokój na świecie /. Na świecie tradycja sięga roku 1959 – wtedy to ONZ 

uchwaliła Konwencję Praw dziecka. W późniejszych latach, to święto podzieliło się na kilka innych 

związanych z dziećmi, a dokładnie z nieszczęściami, które dotykają dzieci. Oto niektóre z nich:

Międzynarodowy Dzień dzieci- Żołnierzy ( 12 lutego )

Międzynarodowy Dzień Dzieci Ulicy ( 12 kwietnia )

Międzynarodowy Dzień Dziecka Zaginionego ( 25 maja )

Dzień Dzieci Będących Ofiarami Agresji ( 4 czerwca )

Dzień Pamięci Dzieci Nienarodzonych i Zmarłych ( 15 października ) 

/ks.B/ 
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Ogłoszenia parafialne

31 maja 2015

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

1. Bardzo dziękuję wszystkim uczestnikom sobotniej modlitwy przed Zesłaniem Ducha 

Świętego, zwłaszcza Parafialnej Wspólnocie Odnowy w Duchu Świętym i oazie młodzieżowej 

za przygotowanie i poprowadzenie czuwania.

2. Dzisiaj kończy się w naszej archidiecezji okres spowiedzi i Komunii wielkanocnej. Dzisiaj 

uroczyste zakończenie nabożeństw majowych. W trakcie nabożeństwa procesja 

eucharystyczna wokół kościoła.

3. W tym tygodniu będziemy obchodzić Uroczystość Bożego Ciała. Msze święte przedpołudniem 

według porządku niedzielnego, bez mszy o godz.13.15. Popołudniu msza święta 

koncelebrowana o godzinie 16.00, po niej procesja do czterech ołtarzy. Następnie msza święta o 

godz. 18.30. Nie będzie mszy sw. o godz. 20.00.

4. Trasa w Boże Ciało według naszej tradycji. Pierwszy ołtarz przy ul. Na Błonie 9a. proszę o 

przygotowanie tego ołtarza przez Akcie Katolicką i Odnowę w Duchu Świętym. Drugi ołtarz 

przy domkach, proszę, aby był to ołtarz mieszkańców domków. Trzeci ołtarz przy ul. Armii 

Krajowej, proszę, aby o ten ołtarz przygotowała młodzież Oazowa i czwarty przy kościele, o ten 

ołtarz niech przygotuje Domowy Kościół. 

5. Boże Ciało to religijna manifestacja naszej miłości do Pana Jezusa ukrytego w Eucharystii, 

dlatego proszę o staranne przygotowanie procesji: dzieci w strojach krakowskich proszę o sypanie 

kwiatów, dzieci z klas III o ubranie strojów pierwszokomunijnych, dziewczynki z oazy misyjnej 

proszę o niesienie poduszek, ministrantów lektorów o przygotowanie asysty, scholę oazową, chór 

parafialny i pana organistę o przygotowanie śpiewów, asysty do niesienia feretronów i chorągwi. 

O niesienie baldachimu proszę panów z Róży Męskiej. Wszystkich parafian proszę o 

udekorowanie okien mieszkań wstawiając święty obraz, a także o jak najliczniejszy udział. 

Chorym i starszym, jeżeli pozwala zdrowie dajmy szansę wzięcia udziału w tym nabożeństwie. 

Od piątku do następnego czwartku zapraszamy na procesje w oktawie Bożego Ciała, wokół 

kościoła, które będą o godz. 18.00.na te procesje zapraszamy asysty, tak jak w Boże Ciało. 

6. W związku z Bożym Ciałem w czwartek kancelaria parafialna będzie nieczynna.

7. Od poniedziałku rozpoczniemy nabożeństwa czerwcowe o godz. 18.00.

8. Zapraszamy do korzystania z darmowych porad Parafialnej Poradni Pomoc Bliźniemu. Porady 

udzielane są codziennie od poniedziałku do piątku od godz. 19.00 do 20.00. W poniedziałek 

przyjmuje notariusz, we wtorek lekarz, w środę psycholog, w czwartek księgowa, w piątek 

adwokat. Do już istniejącej grupy wolontariuszy dołączyły nowe osoby: radca prawny 

przyjmuje w czwartek od godz.20.00 do 21.00, psycholog ze szczególnym doświadczeniem 

pracy z osobami niepełnosprawnymi we wtorek od 10.30 do 11.30, w czwartek od godz.17.30 do 

18.30, korepetycje z j. angielskiego w piątek od godz.20.00 do 21.00. W pierwszy wtorek 

miesiąca księgowa od godz. 17.30 do 18.30.

9. W tym tygodniu I piątek miesiąca, spowiedź jak zwykle, podobnie nabożeństwa 

wynagradzające Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu Maryi w sobotę.

10. W sobotę udamy się do Chorych w ramach posługi I Piątku. Chorych prosimy zgłaszać do 

środy włącznie.
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