INTENCJE MSZALNE 21 – 28 III 2016
Poniedziałek 21 III
7.00 1) + Witold Ryncarz
2) Dziękczynna za 75 lat życia, w tym 34 lata posługi kapłańskiej w naszej parafii,
Ks. Prałata Jana Franczaka, z prośba o zdrowie, Boże Błog. i potrzebne łaski
7.30 + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska
18.30 ++ Maria i Józef
Wtorek 22 III
7.00 + Stanisław Cheliński
7.30 + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska
18.30 ++ Anna, Jan, Krzysztof, Jan
Środa 23 III
7.00 + Genowefa Koczwara w 13 r. śmierci. Zmarli z rodzin Koczwarów i Tobołów
7.30 + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska
18.30 ++ Lucyna w 20 r. śmierci. Władysława i Ignacy Relidzińscy
Wielki Czwartek 24 III
18.30 1) O Boże Błogosławieństwo i Dary Ducha Św. i opiekę MB, dla kapłanów
posługujących w parafii obecnie i w latach poprzednich
2) O Boże Błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę MB dla kapłanów
i sióstr zakonnych z naszej parafii
3) O nowe, święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
4) + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska
Wielka Sobota 26 III
19.00 1) + Janusz Korepta / msza święta gregoriańska
2) ++ Maria i Krystyna
3) + Teresa Zduniak
4) ++ Genowefa, Józef Czarnik
Niedziela Wielkanocna 27 III
6.00 1) ++ Bronisław Siuta i zmarli z rodziny
2) ++ Helena, Józef
3) Dziękczynna z prośba o Boże Błogosławieństwo dla Doroty w 50 r. urodzin
4) + Bogusław Gruszka
9.00 ++ Józefa, Stanisław, c. Urszula
10.30 + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska
12.00 ++ Janina, Paweł Pindor
13.15 Za Parafian
17.00 ++ Józef Niezgoda, Józef Wójcik, Józef Orawiec i zmarli z rodzin
18.30 ++ Władysław i Honorata Rerak, Janina Piszak
20.00 ++ Anna, Wojciech, Edward
Poniedziałek Wielkanocny 28 III
7.00 ++ Genowefa i Julian
9.00 + Julianna Boro w 20 r. śmierci
10.30 + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska
12.00 ++ Melania, Irena, Stefan, Marcjanna, Tadeusz, Zofia
13.15 1) + Maria Olech
2) Msza święta chrzcielna
17.00 ++ Władysława, Paweł
18.30 + Halina Popek
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / 23, 1-49 /
Dziś czytany jest opis Męki Pańskiej według św. Łukasza.
Poniższy fragment czytany jest podczas procesji z palmami.
Jezus ruszył na przedzie, zdążając do Jerozolimy. Gdy przyszedł w pobliże Betfage i
Betanii, do góry zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: Idźcie do wsi,
która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie oślę uwiązane, którego nikt
jeszcze nie dosiadł. Odwiążcie je i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał,
dlaczego odwiązujecie, tak powiecie: Pan go potrzebuje. Wysłani poszli i znaleźli
wszystko tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele:
Czemu odwiązujecie oślę? Odpowiedzieli: Pan go potrzebuje. I przyprowadzili je do
Jezusa, a zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe
płaszcze na drodze. Zbliżał się już do zbocza Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów
poczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I wołali głośno:
Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na
wysokościach. Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: Nauczycielu,
zabroń tego swoim uczniom. Odrzekł: Powiadam wam, jeśli ci umilkną, kamienie wołać
będą.

REFLEKSJA
Niedziela Palmowa - ludzie wołali: witaj królu. Minęło kilka dni – krzyczeli: ukrzyżuj Go!
Ci sami ludzie, o tym samym Jezusie. Co takiego dzieje się w sercu człowieka, że potrafi od
miłości przejść tak łatwo do nienawiści? Co zrobić, żeby w moim sercu nienawiść nigdy nie
zwyciężyła miłości ???

Niedziela Palmowa.
Wjazd Jezusa do Jerozolimy opisali wszyscy Ewangeliści. Będąc w okolicy Betfage,
Chrystus polecił swoim dwóm uczniom, by poszli do pobliskiej wsi i przyprowadzili
znajdującego się tam osła. Na pytania, czemu to robią, Jezus kazał im odpowiedzieć: Pan go
potrzebuje. Gdy to zrobili, Chrystus dosiadł osiołka i na nim wjechał do Jerozolimy.

Ludzie wyszli mu na spotkanie, kładli pod nogi płaszcze i gałązki i wykrzykiwali: Hosanna!
Błogosławiony Ten, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego
Dawida, które przychodzi. Hosanna na wysokościach! Wydarzenie to miało być spełnieniem
słów ze Starego Testamentu: Raduj się wielce, Córo Syjonu, wołaj radośnie, Córo
Jeruzalem! Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny – jedzie na
osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy.
Wykonywanie palm wielkanocnych, ma bogatą tradycję. Szczególnie zwyczaj ten zachował
się na Kurpiach oraz w Małopolsce (w Lipnicy Murowanej i w Limanowej) gdzie odbywają
się coroczne konkursy na najdłuższą i najpiękniej wykonaną palmę. Palmy osiągają
wysokość kilkudziesięciu metrów i muszą samodzielnie stać. Zrobione z wikliny, nie mogą
zawierać żadnych metalowych części. Zdobione są baziami i kwiatami z bibuły. Poza Polską
zwyczaj ten przetrwał w południowych Niemczech oraz Austrii. Tradycją Niedzieli
Palmowej była procesja z Jezuskiem Palmowym. Obecnie w Polsce w zachowana jest w
niewielu miejscowościach Na osiołku wożono figurę Jezusa, za którą podążał tłum. Na
Wileńszczyźnie był zwyczaj stukania domowników po głowie przyniesioną do domu
poświęconą palemką i powtarzania: Palma bije, nie zabije. Za tydzień - Wielki Dzień. Za
sześć noc – Wielkanoc. Bardzo ciekawa jest historia palm sprzedawanych na Placu św. Piotra
w Rzymie. Mianowicie – papież Sykstus V kazał w 1586 roku, przenieść na plac św. Piotra
starożytny (przywieziony w 37 roku z Egiptu) obelisk. Pracami przy ustawieniu obelisku
kierował papieski architekt Domenico Fontana. W pracach uczestniczyło 900 robotników i
140 koni. Aby ustawić obelisk, zbudowano 44 specjalne machiny – wyciągarki.
Przygotowania trwały około 4 miesięcy. Obelisk mierzył 25 metrów a jego waga wynosiła
440 ton! Wykonany był z jednego kawałka granitowej skały. Aby ta skomplikowana
operacja techniczna powiodła się, papież wydał nakaz całkowitego milczenia podczas pracy.
Złamanie tego nakazu, miało być karane śmiercią. Gdy obelisk już miał osiąść na swej
podstawie okazało się, że źle obliczono długość lin i nie da się ich już bardziej naciągnąć.
Błąd był niewielki lecz nie pozwalał na umieszczenie obelisku w pozycji pionowej. Wtedy to
nakaz milczenia złamał jeden z robotników, marynarz i żeglarz, który brał udział w pracach.
Krzyknął on: Woda na liny! Kierujący pracami Domenico Fontana natychmiast zrozumiał o
co chodzi. Woda spowodowała skurczenie się lin i obelisk osiadł w swej podstawie.
Marynarz złamał papieski nakaz, ale uratował obelisk przed upadkiem i rozbiciem. Za swój
czyn otrzymał od papieża, dla siebie i dla swoich potomnych, przywilej sprzedawania palm
wielkanocnych, przed bazyliką , co honorowane jest do dziś! /ks.B/
Ogłoszenia duszpasterskie – Niedziela Palmowa
1. Dziś w Kościele Katolickim rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. W
naszym kościele poświęcenie palm podczas każdej Mszy św. Procesja z palmami z placu
kościelnego na rozpoczęcie Mszy św. o godz. 10.30. Po niej konkurs palm w dolnym
kościele. O 17.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Po Mszy św. o 20.00 katecheza i
spotkanie wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży.
2. W Wielki Czwartek, w dzień Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia
Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa okazja do spowiedzi św. od 7.00 do
9.00 Msza św. Krzyżma Pańskiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach o
godzinie 10.00. W naszym kościele Triduum Paschalne rozpoczniemy Mszą św. Wieczerzy

Pańskiej o godzinie 18.30 Przyjmiemy wtedy Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Pana
Jezusa. Po Mszy św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy. Adoracja dla Chóru
Amicus, lektorów, Róż Różańcowych, Margaretek, Odnowy w Duchu Świętym według
harmonogramu prezentowanego w ulotkach do godziny 22.00.
W Wielki Piątek, w dzień męki i śmierci Pana Jezusa zachowujemy post ścisły i
wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych bez prawa dyspensy. Okazja do spowiedzi św. od
7.00 do 9.00. Adoracje dla dzieci, gimnazjalistów i licealistów jak w ulotkach. O 15.00
Droga Krzyżowa. O 18.30 Liturgia Męki Pańskiej. Po komunii św. przeniesiemy
Najświętszy Sakrament do Grobu Bożego i odśpiewamy 3 części Gorzkich Żali. Adoracje
przez całą noc dla młodzieży oazowej, dla Rodziny Radia Maryja, Honorowej Straży NSPJ i
mieszkańców z poszczególnych ulic jak w ulotkach. Ofiarę zebraną w czasie adoracji
zwyczajowo przeznaczymy na utrzymanie Grobu Bożego.
W Wielką Sobotę, w dzień zstąpienia Jezusa do otchłani od 10.00 do 15.00 w
kościele górnym co 20 minut poświęcenie pokarmów. Do 19.00 możliwość adoracji
Najświętszego Sakramentu przy Grobie Bożym. O 19.00 przed kościołem rozpoczniemy
Liturgię Wigilii Paschalnej. Na tę Liturgię przynosimy świece z okapnikami. W Wielką
Sobotę zwyczajowo zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o 6.00 rozpoczniemy procesję
rezurekcyjną i odprawimy uroczystą Mszę św. w poranek Zmartwychwstania Pańskiego.
Pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę. Zapraszamy do udziału w procesji rezurekcyjnej
różę męską do niesienia baldachimu, Straż Honorową NSPJ, róże, ministrantów i oazę do
niesienia feretronów i dzieci ze scholki. Reaktywowana orkiestra zagra również w czasie
procesji.
W Poniedziałek Wielkanocny nie odprawiamy Mszy św. o 20.00. Pozostałe Msze
św. jak w każdą niedzielę. O 13.15 Msza św. z obrzędem chrztu świętego.
3. Przedświąteczna spowiedź św. w naszym kościele w Wielką Środę od 6.30 do
8.00 i od 17.00 do 20.00 z przerwą na wieczorną Mszę św. o godzinie 18.30. Prosimy nie
zwlekać ze spowiedzią na ostatnią chwilę.
4. W Wielką Środę od godziny 15.00 odwiedzimy chorych, których nie odwiedzamy
w pierwsze soboty miesiąca. Prosimy ich zgłaszać w zakrystii.
5. O Wielkiego Wtorku wieczorem liturgia w kościele górnym. Pełny zestaw
informacji duszpasterskich na Wielki Tydzień łącznie z harmonogramem adoracji
grupowych opublikowaliśmy na stronie internetowej parafii, w gablotach parafialnych i na
ulotkach, które można pobrać przy skarbonie. Do skarbony zbieramy ofiary nie mniejsze niż
5 PLN za ostatnie baranki wielkanocne Caritas i na dekoracje Grobu Bożego i Ciemnicy.
6. W Wielkim Tygodniu kancelaria czynna tylko w poniedziałek od godziny 16.30
do 18.00. W Tygodniu Wielkanocnym kancelaria urzęduje w czwartek i sobotę.
7. Ojcu Krzysztofowi, spowiednikom, nauczycielom, katechetkom: p. Karolinie i p.
Anicie, panom: organiście i kościelnym, służbie liturgicznej i scholi dziecięcej dziękujemy
za pomoc w przeprowadzeniu owocnych rekolekcji parafialnych i drogi krzyżowej po
naszym osiedlu. Dziękujemy również wszystkim za okazaną życzliwość jubilatom
solenizantom.
W imieniu wolontariuszy Hospicjum św. Łazarza dziękujemy za ofiarę dla
hospicjum w wysokości 15779,85 PLN.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zofię Korasiewicz i śp. Zofię Janotkę.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

