INTENCJE MSZALNE 25 IV – 1 V 2016
Poniedziałek 25 IV
7.00 O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB
dla ks. Jarosława Łabędy
7.30 + Jerzy Wasilewski w 13 r. śmierci
18.30 ++ Janusz, Genowefa, Stefan Ziarkowscy
Wtorek 26 IV
7.00 + Janusz Kowalczyk
7.30 ++ Janina i Adolf Borowicz
18.30 + Halina
Środa 27 IV
7.00 1) + Janusz Kowalczyk / od kuzyna Kazimierza
2) + Józef
7.30 + Zbigniew
18.30 O Światło Ducha Świętego dla Bierzmowanych
Czwartek 28 IV
7.00 + Janusz Kowalczyk / od Anny i Edwarda Miejskich
7.30 Dziękczynna za wieloletnia posługę kapłańską w naszej parafii
Ks. Prałata Jana Franczaka, z prośba o Boże Bł. na dalsze lata
18.30 O Boże Błogosławieństwo i wybór drogi życiowej dla Michała
Piątek 29 IV
7.00 1) + Janusz Kowalczyk / od Anny i Edwarda Miejskich
2) ++ Zofia w 14 r. śmierci. Michał, Genowefa, Jan
7.30 + Piotr Tomczyk w 2 r. śmierci i rodzice: Irena i Roman oraz
Albin, Zofia, Rozalia
18.30 O Boże Błogosławieństwo dla Stanisława Maloty w 75 r. urodzin
i Barbary Maloty w 79 r. urodzin
Sobota 30 IV
7.00 1) + Janusz Kowalczyk / od rodziny Rogów
2) Dziękczynna w 40 r. urodzin Justyny z prośbą o Boże Błogosławieństwo,
zdrowie i opiekę MB
7.30 Dziękczynna o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Zdzisławy i Jerzego
w 53 r. ślubu
18.30 ++ Zofia, Adam, Grzegorz Ozaist
Niedziela 1 V
7.30 O Boże Błogosławieństwo dla żyjących i wieczny odpoczynek dla zmarłych
członkiń 3 Róży
9.00 Za parafian
10.30 + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska - rozpoczęcie
12.00 + Marian w dniu imienin
13.15 ++ Za zmarłych rodziców, Feliks, Halina, Janusz. Za zmarłych z rodzin:
Kowalskich, Subitt, Kraśnickich
17.00 + Maria Szybiwska
18.30 + Jan Suberlak w 24 r. śmierci, jego rodzice i teściowie i zm. z rodz. Stryczek
20.00 + Franciszek Starzycki
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 13, 31 - 35 /
Po wyjściu Judasza z wieczernika Jezus powiedział: Syn Człowieczy został teraz
uwielbiony, a w Nim został Bóg uwielbiony. Jeżeli Bóg został w Nim uwielbiony, to Bóg
uwielbi Go także w sobie samym, i zaraz Go uwielbi. Dzieci, jeszcze krótko jestem z
wami. Będziecie Mnie szukać, ale jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię,
dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Daję wam przykazanie nowe, abyście się wzajemnie
miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym
wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.

REFLEKSJA
W Sevres pod Paryżem jest słynne muzeum miar i wag. Są tam wzorce: kilograma i metra.
Te wzorce są potrzebne w życiu codziennym. Ale Pan Jezus daje nam jeszcze lepszy i
bardziej potrzebny wzorzec - wzór miłości. Tak mamy się miłować, jak On nas umiłował.
Całkowicie, bez reszty, bez miary…. . Potrafię tak???

Święty

Marek

Święty Marek w księgach Nowego Testamentu występuje pod imieniem Jan. Dzieje
Apostolskie wspominają go jako Jana zwanego Markiem. Pochodził z Palestyny.
Prawdopodobnie Wieczernik należał do jego rodziny. Marek był uczniem świętego Piotra.
Zaraz po zesłaniu Ducha Świętego św. Piotr udzielił Markowi chrztu, dlatego nazywał go
swoim synem. Następnie Marek towarzyszył Barnabie i Pawłowi w podróży do Antiochii, a
potem w pierwszej podróży na Cypr. Nie uczestniczył jednak w następnych podróżach
apostolskich św. Pawła. W kilkanaście lat potem, w roku 61, widzimy ponownie Marka przy
Pawle w Rzymie. Wspomina o tym sam Apostoł w Liście do Kolosan i do Filomena. W
Liście do Tymoteusza, który pisze z więzienia, Paweł prosi, aby przybył do niego także
Marek, jest mu bowiem przydatny do posługiwania. Na tym urywają się wszelkie
historyczne wiadomości o św. Marku. Nie wiemy nic pewnego o jego dalszych losach.
Według tradycji miał być założycielem gminy chrześcijańskiej w Aleksandrii i jej
pierwszym biskupem. Tam również miał ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza
Nerona. Odnośnie męczeństwa św. Marka nie mamy żadnych historycznie danych.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE - 5 NIEDZIELA WIELKANOCNA
Największą zasługą św. Marka jest to, że zostawił nam napisany zwięzły opis życia i nauki
Pana Jezusa. Jego Ewangelia miała być wiernym echem katechezy św. Piotra. Marek napisał
ją przed rokiem 62, w którym ukazała się Ewangelia według św. Łukasza. Tekst Markowy
mógł więc powstać w latach 50-60. Autor zaczyna swoją relację od chrztu Pana Jezusa i
powołania Piotra na Apostoła. Podaje on jako charakterystyczny szczegół, pobyt Pana
Jezusa w domu św. Piotra i uzdrowienie jego teściowej. Święty Marek znał doskonale język
aramejski i grecki. Ewangelię swoją pisał nie dla Żydów, gdyż często tłumaczy słowa
aramejskie na język grecki. Tłumaczy również zwyczaje żydowskie. Ewangelię swoją pisał
zapewne w Rzymie, gdyż przypomina znanych w Rzymie gminie chrześcijańskiej:
Aleksandra i Rufusa jako pośrednich świadków męki Pańskiej.

Wenecja – miasto świętego Marka
W Wenecji wszystko odnosi się do głównego patrona miasta. Bazylika świętego Marka
zbudowana została w Wenecji dla pochowania relikwii patrona. W 828 roku kupcy weneccy
wykradli jego szczątki z Aleksandrii i przywieźli na lagunę wenecką. Pomysł pochowania
ciała ewangelisty związany jest z legendą, zgodnie z którą Marek podczas podróży morskiej
do Rzymu zatrzymał się na lagunie. Tu ujrzał anioła, który słowami: Pax tibi, Marce
evangelista meus, ujawnił mu miejsce pochowania. Za ołtarzem głównym w bazylice
znajduje się bezcenny zabytek sztuki jubilerskiej Pala d`Oro czyli Złoty Ołtarz /120 kg złota
i 1300 drogocennych kamieni/ przedstawiający sceny z życia apostoła - ewangelisty. Św.
Marek został obwołany patronem niezależnej Wenecji, a skrzydlaty lew, symbol św. Marka,
przytrzymujący otwartą księgę z wyrytymi słowami anioła, stał się herbem republiki. Jeden
z kilku większych kanałów w mieście na wodzie – to oczywiście Canal San Marco. W
Wenecji znajduje się jeden plac – Piazza San Marco /inne w miejscowym dialekcie
nazywane są Campo/. Przy wejściu na plac stoją dwie potężne kolumny. Na jednej jest
postać św. Teodoryka – pierwszego patrona Wenecji, a na drugiej – skrzydlaty lew, czyli
symbol św. Marka. I można by wymieniać tak wiele. Po prostu Wenecja = św. Marek.

Sakrament Bierzmowania.
W środę podczas Mszy św. o godz. 18.30, w naszym kościele będzie udzielany Sakrament
Bierzmowania. Młodzież naszej parafii /40 osób/ przyjmie z rąk księdza biskupa Damiana
Muskusa, sakrament chrześcijańskiej dojrzałości. Dary Ducha Świętego, które w tym
sakramencie otrzymają młodzi ludzie, będą im pomagały umacniać wiarę. My wszyscy w
naszej wspólnocie parafialnej, wspierajmy tych młodych ludzi naszą modlitwą. Dobrze
wiemy, jak trudno dziś o odwagę w wyznawaniu wiary w swoim środowisku, jak mało
dobrych przykładów i wzorców do naśladowania. Dlatego ogarnijmy naszą modlitwą tych
młodych ludzi, którzy tak bardzo potrzebują naszej duchowej pomocy. Szafarzem
Sakramentu Bierzmowania będzie ksiądz biskup Damian Muskus /ur.1967/. Jest
zakonnikiem – Bernardynem, m.in. przez sześć lat był kustoszem w Kalwarii
Zebrzydowskiej. W roku 2011 papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym
Archidiecezji Krakowskiej. Ksiądz biskup jest Przewodniczącym Komitetu
Organizacyjnego ŚDM Kraków 2016. /ks. B/

1. Dziś pierwszy dzień Triduum przed Bierzmowaniem. Kandydatów do Bierzmowania
zapraszamy wraz z rodzicami na mszę świętą o godz. 17.00. Jutro święto św. Marka
Ewangelisty. W czwartek wspomnienie św. Ludwika Marii Grignon de Monfort, w piątek
święto św. Katarzyny ze Sieny, dziewicy i Doktora Kościoła, patronki Europy. W piątek
rozpoczniemy nowennę przed uroczystością św. Stanisława, Biskupa i Męczennika.
2. We wtorek od godz. 17.30 okazja do spowiedzi dla kandydatów do Bierzmowania i dla
ich najbliższych. W środę podczas mszy świętej o godz. 18.30, kandydaci przyjmą
bierzmowanie z rąk JE ks. Bp Damiana Muskusa. Ks. Biskup zaprasza do wspólnej
modlitwy rodziny bierzmowanych, wolontariuszy i gospodarzy przyjmujących
pielgrzymów w czasie ŚDM oraz wszystkich wiernych.
3. W sobotę 30 kwietnia rozpoczniemy odprawianie nabożeństw majowych ku czci NMP,
o godz. 18.00. Pierwsze nabożeństwo z procesją. Zapraszamy do udziału w majówce
ministrantów i lektorów, dzieci do sypania kwiatów, mężczyzn z Róży męskiej do niesienia
baldachimu. Nabożeństwa majowe w dni powszednie o godz. 18.00, a po nich Msza święta.
W maju Msze święte wieczorne w górnym kościele, a ranne w kaplicy Matki Bożej.
4.
Według wstępnej informacji Komitetu Światowych Dni Młodzieży, nasza parafia
będzie gościć 1200 młodych Francuzów z diecezji Frejus-Toulon z regionu Prowansja- –
Lazurowe Wybrzeże. Większość pielgrzymów będzie nocowała w szkołach i w hali KS.
Bronowianka. Brakuje jeszcze ok. 150 miejsc noclegowych w mieszkaniach. Prosimy
chętnych o zgłaszanie.
Dzięki życzliwości prezesa i pracowników Spółdzielni
Mieszkaniowej Widok, w najbliższych dniach na klatkach wszystkich bloków osiedla
zostaną rozwieszone plakaty zachęcające do goszczenia pielgrzymów. Chcemy w ten
sposób dotrzeć do tych, z którymi nie spotykamy się w naszej świątyni, bądź do tych,
którzy na stałe nie mieszkają w naszej parafii, a mogliby i chcieli ugościć pielgrzymów.
Prosimy wiernych o zwrócenie uwagi na plakaty zachęcające do gościny i kontaktu i
kontaktu z wolontariuszami parafialnego komitetu ŚDM. W trosce o bezpieczeństwo i
wzajemne zaufanie stanowczo zapewniamy wszystkich mieszkańców osiedla, że parafialny
Komitet ŚDM pracuje w ścisłym porozumieniu z parafią i nie podejmuje żadnych działań,
które wcześniej nie byłyby przekazane w ogłoszeniach lub opublikowane w ogłoszeniach.
Do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży pozostały trzy miesiące. To wystarczająca
ilość czasu, by poznać podstawowe słówka i zwroty francuskie, które ułatwią komunikację
z pielgrzymami. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii, w kancelarii lub w skrzynce mailowej
parafii władających językiem francuskim, którzy pomogliby zorganizować dla chętnych
elementarny kurs językowy.
5. dziękujemy wolontariuszom, którzy pomogli rozprowadzić drugi transport jabłek od
polskich sadowników. Wiemy już, że zainteresowanie przyjęciem darów jest duże.
Pracownicy Caritas obiecali nam posyłać 2 tony jabłek każdego miesiąca. W maju
ogłosimy kolejne zapisy i rozprowadzimy kolejną transzę.

