INTENCJE MSZALNE 11 - 17 IV 2016
Poniedziałek 11 IV
7.00 + Halina Franczak / od syna z rodziną
7.30 + Julianna w 29 r. śmierci
18.30 O Boże Błogosławieństwo dla Marii i Marka Czapik w 50 r. ślubu
Wtorek 12 IV
7.00 + Urszula Przyłęcka
7.30 ++ Tadeusz Górski w 16 r. śmierci, jego bracia i rodzice
18.30 ++ Anna i Stanisław
Środa 13 IV
7.00 + Maciej
7.30 ++ Maria i Stanisław
18.30 Z prośbą o zdrowie i o Boże Błogosławieństwo dla: Zofii, dzieci i wnuków
Czwartek 14 IV
7.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z przeproszeniem za grzechy
7.30 + Zdzisław Walkowiak
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
Piątek 15 IV
7.00 1) + Janusz Kowalczyk / od rodziny Mięskich
2) W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30 ++ Janina, Wojciech, Andrzej, Wiesława Julianna
18.30 ++ Zuzanna, Józef Gołąb
Sobota 16 IV
7.00 1) + Janusz Kowalczyk / od przyjaciół z parafii św. Wojciecha
2) O świętość życia w rodzinie
7.30 ++ Wojciech i Władysława
18.30 Nowenna: 1)+ Marek, 2) O uzdrowienie i uwolnienie Joanny i jej rodziny,
3) O Boże Błogosławieństwo dla Agnieszki, 4) ++ Jan i Anna, 5) ++ ks. Mikołaj
Denko, Olga i Jan
Niedziela 17 IV
7.30 O Boże Błogosławieństwo dla II Róży
9.00 ++ Apolonia i Bogusław Chwastek
10.30 ++ Tadeusz Szuszkiewicz, Andrzej Durański / od Zofii Durańskiej
12.00 1) Dziękczynna za dar Chrztu i Wiary Narodu Polskiego w 1050 r. Chrztu
2) Dziękczynno- błagalna za przeżyty rok, z prośba o Boże Błogosławieństwo
Nowym Roku
13.15 ++ Wojciech i Katarzyna
17.00 + Kazimierz Sagan
18.30 Dziękczynna za powołanie wnuczka Michała do zakonu Klaretynów, z prośbą
o światło Ducha Świętego na czas matury dla wnuczki Karoliny
20.00 Za Parafian

10 kwietnia
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 21, 1 – 19 /
Jezus ukazał się znowu nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób:
Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej,
synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich:
Idę łowić ryby. Odpowiedzieli mu: Idziemy i my z tobą. Wyszli więc i wsiedli do łodzi,
ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże
uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: Dzieci, czy nie macie nic
do jedzenia?. Odpowiedzieli Mu: Nie. On rzekł do nich: Zarzućcie sieć po prawej stronie
łodzi, a znajdziecie. Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć.
Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: To jest Pan! Szymon Piotr
usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę, był bowiem prawie
nagi i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami.
Od brzegu bowiem nie było daleko, tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd,
ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich
Jezus: Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili. Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął
na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak
wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: Chodźcie, posilcie się! Żaden
z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: Kto Ty jesteś?, bo wiedzieli, że to jest Pan.
A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im, podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus
ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał. A gdy spożyli śniadanie, rzekł Jezus
do Szymona Piotra: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie więcej aniżeli ci?
Odpowiedział Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś baranki
moje. I powtórnie powiedział do niego: Szymonie, synu Jana, czy miłujesz Mnie? Odparł
Mu: Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego: Paś owce moje. Powiedział
mu po raz trzeci: Szymonie, synu Jana, czy kochasz Mnie? Zasmucił się Piotr, że mu po
raz trzeci powiedział: Czy kochasz Mnie? I rzekł do Niego: Panie, Ty wszystko wiesz,
Ty wiesz, że Cię kocham. Rzekł do niego Jezus: Paś owce moje. Zaprawdę, zaprawdę
powiadam ci: Gdy byłeś młodszy, opasywałeś się sam i chodziłeś, gdzie chciałeś. Ale
gdy się zestarzejesz, wyciągniesz ręce swoje, a inny cię opasze i poprowadzi, dokąd nie
chcesz. To powiedział, aby zaznaczyć, jaką śmiercią uwielbi Boga. A wypowiedziawszy
to rzekł do niego: Pójdź za Mną!

REFLEKSJA
Pan Jezus pokazuje, że zależy Mu na każdym. Tydzień temu jak słyszeliśmy, przyszedł
specjalnie do Tomasza. Dziś przychodzi do Piotra. Z Piotrem miał ,,większy problem” i
wobec niego większe plany - stąd trzykrotne wezwanie do wyznania miłości. Piotr zdawał
egzamin z wiary i miłości kilkadziesiąt lat później w Rzymie. Dziś do każdego z nas
przychodzi Pan Jezus – a jak, ja zdaję egzamin z miłości i wiary ???

Prymat Piotra.
Piotr był pierwszym z Apostołów, który uwierzył w boskość Jezusa i tę swoją wiarę wyznał
w obecności pozostałych uczniów: Ty Jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego. Był pierwszym
z grona Apostołów świadkiem tych dwóch najbardziej fundamentalnych prawd wiary:
że Jezus Chrystus jest Jednorodzonym Synem Bożym i że po Swojej śmierci na krzyżu,
zmartwychwstał. Na wyznanie Piotra Pan Jezus odpowiedział: Ty jesteś Piotr, i na tej Skale
zbuduję mój Kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa
niebieskiego, cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związanie w niebie, a co rozwiążesz
na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Warto pamiętać, że wtedy, kiedy Pan Jezus upatrzył
go sobie na pierwszego, najważniejszego apostoła, Piotr był jeszcze bardzo niedojrzały
w wierze. Co więcej, w dzień próby zdradził swojego Mistrza. Pan Jezus niemal na chwilę
przed zdradą Piotra ponawia Swoją wolę, aby właśnie on był pierwszym z Apostołów.
Szymonie, Szymonie – zwrócił się do niego podczas Ostatniej Wieczerzy – oto szatan
domagał się, żeby was przesiać jak pszenicę, ale Ja prosiłem za tobą, żeby nie ustała twoja
wiara. Ty, ze swej strony, utwierdzaj twoich braci. To właśnie z tej wypowiedzi Pana Jezusa
pochodzi katolicka nauka, że jednym z podstawowych zadań Piotra i jego następców
w Kościele jest utwierdzanie braci w wierze. Po Zmartwychwstaniu. Pan Jezus, jakby
nawiązując do potrójnego zaparcia się, pyta Piotra trzy razy: Szymonie, synu Jana, czy Mnie
miłujesz? i za każdym razem, uzyskawszy od niego pozytywną odpowiedź, powtarza: Paś
baranki moje, paś owce moje.

Ósmy Tydzień Biblijny
Od dziś rozpoczynamy w Kościele w Polsce przeżywanie Tygodnia Biblijnego.
Tegoroczny ma hasło: Gdy usłyszeli ewangelię, przyjęli chrzest w imię Pana Jezusa.
Te słowa nawiązują do tematu roku duszpasterskiego: Chrzest – nowe życie w Chrystusie.
W tym roku przeżywamy w Polsce 1050 rocznicę Chrztu Polski. Przyjęcie tego
sakramentu przez naszych przodków, sprawiło, że dzieje ludzi mieszkających na polskiej
ziemi zostały włączone w historię zbawienia. Celebracje Słowa Bożego, konferencje i
katechezy mają na celu pomóc w odkrywaniu i przybliżyć różne wymiary sakramentu
chrztu. Wymiar historyczny, polityczny, społeczny czy wreszcie indywidualny każdego
ochrzczonego. Dodatkowo ma nam pomagać przygotowaniu do przeżywania w lipcu
Światowych Dni Młodzieży i spotkania z papieżem Franciszkiem. Nie zapominajmy też o
najważniejszym przesłaniu Tygodnia Biblijnego – to zachęta do osobistego spotkania
każdego człowieka z Pismem Świętym.
/ ks.B /

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 3 NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ
1. Dziś w Kościele w Polsce rozpoczynamy 8 Tydzień Biblijny, pod hasłem: Gdy usłyszeli
ewangelię, przyjęli chrzest w Imię Pana Jezusa. Dziękujemy za rozważanie Słowa Bożego w
czasie spotkań grup parafialnych i w rodzinach. Niech staje się Ono źródłem prawdy i łaski
Bożej w naszym życiu.
W najbliższą niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczniemy Tydzień Modlitw o Powołania do
Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. Dziś wspominamy 6 rocznicę katastrofy smoleńskiej
w której zginęli prezydent RP Lech Kaczyński, jego małżonka Maria i uczestnicy polskiej
delegacji na uroczystości upamiętniające 70 rocznicę mordu NKWD na polskich oficerach w
Katyniu.
2. W dniach od 14 do 16 kwietnia w Gnieźnie i Poznaniu odbędą się uroczystości kościelnopaństwowe w ramach obchodów 1050-lecia Chrztu Polski. W naszym kościele Msza święta
dziękczynna za dar chrztu i wiary narodu Polskiego- z odnowieniem przyrzeczeń chrztu, w
przyszła niedzielę o godz. 12.00.
3. Spotkanie Komitetu Światowych Dni Młodzieży jutro po Mszy świętej wieczornej na
plebanii. Spotkanie przygotowujących modlitewną Wigilię Uroczystości Zesłania Ducha
Świętego , w najbliższą środę po Mszy świętej wieczornej w Sali nr 2.
4. W poniedziałek Wielkanocny zebraliśmy na potrzeby Uniwersytetu Papieskiego JP II w
Krakowie 9904,38 PLN. Dziękujemy za ofiary.
5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Fryderyka Maja – wieczny odpoczynek racz mu
dać Panie…

