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INTENCJE MSZALNE 29 III - 3 IV 2016

Wtorek 29 III
7.00 ++ Józef Kłapeta i zmarli z rodziny
7.30 + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska
18.30 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Marii Koczwary
Środa 30 III
7.00 1) + Bogdan Staniec w 3 r. śmierci
2) ++ Irena, Jan, Barbara i zmarli z rodziny
7.30 1) + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska
2)
18.30 O Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Marii Wolskiej
Czwartek 31 III
7.00 + Jadwiga Suwara w 1 r. śmierci
7.30 + Janusz Korepta / msza święta gregoriańska
18.30 + Halina Popek / od sąsiadów
Piątek
7.00
9.00
17.00
18.30

1 IV
++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach
++ Antoni i Maria Rinchowscy w 19 r. śmierci
Msza Święta wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ

Sobota 2 IV
7.00 1) + Kazimierz Najder
2) W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30 Wynagradzająca za wszystkie zniewagi Niepokalanemu Sercu Maryi /od Róż Różańc
18.30 ++ Janina i Franciszek Matuszyk
Niedziela 3 IV
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i za zmarłe członkinie III Róży
9.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Justyny
10.30 + Zdzisław Garusiński / od corki Anny z rodziną
12.00 + Tadeusz Kucharski w 3 r. śmierci
13.15 Za Parafian
17.00 + Stanisław Syrda w 4 r. smierci
18.30 ++ Jan i Maria w rocznicę śmierci
20.00 ++ Maria, Robert Kempkiewiczowie

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 20, 1-9 /
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było ciemno, Maria
Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty od grobu. Pobiegła więc i
przybyła do Szymona Piotra i do drugiego ucznia, którego Jezus miłował, i rzekła do
nich: Zabrano Pana z grobu i nie wiemy, gdzie Go położono. Wyszedł więc Piotr i ów
drugi uczeń i szli do grobu. Biegli oni obydwaj razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził
Piotra i przybył pierwszy do grobu. A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna,
jednakże nie wszedł do środka. Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim.
Wszedł on do wnętrza grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie,
leżącą nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą na jednym miejscu. Wtedy wszedł
do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd
bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.

REFLEKSJA
Zmartwychwstanie – największy cud, tajemnica wiary. Święty Jan uwierzył dopiero wtedy,
kiedy wszedł do grobu i zobaczył, że jest pusty. Czasem trzeba przeżyć w swoim życiu
pustkę duchową, żeby zmartwychwstała w nas wiara. I niech taka wielka wiara obudzi się
dziś w sercu każdego z nas !!!

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – świadkowie cudu.
Bazylika Grobu Świętego zwana Kościołem Zmartwychwstania Pańskiego, to
najważniejsza świątynia chrześcijańska położona w Dzielnicy Chrześcijańskiej na Starym
Mieście Jerozolimy, w miejscu męki, ukrzyżowania, złożenia do grobu i Zmartwychwstania
Pana Jezusa. Pierwsza bazylika w tym miejscu została wybudowana w IV wieku z polecenia
cesarza Konstantyna. Była ona trzykrotnie większa od współczesnej budowli. Budowla ta
została zniszczona przez Persów w 614 roku. Za panowania cesarza Herakliusza sanktuarium
(w mniejszych rozmiarach) odbudował patriarcha Modest. Bazylika została jednak
doszczętnie zniszczona w 1009 na polecenie kalifa Al-Hakima. W 1099 roku krzyżowcy
zdobyli Jerozolimę i na miejscu ruin wznieśli nową świątynię. Na przestrzeni wieków
sanktuarium było wielokrotnie przebudowywane oraz nękane przez pożary, trzęsienia ziemi i
grabieże. W efekcie pod względem architektonicznym kształt świątyni jest rezultatem częstej
przebudowy i remontów.

Mimo że zewnętrzny wygląd Grobu został znacznie odmieniony, a skała Golgoty w dużym
stopniu zniszczona, nadal należą one do najcenniejszych relikwii. Bazylika nie jest wyłączną
własnością żadnego Kościoła chrześcijańskiego, ale pozostaje we współposiadaniu kilku
wyznań. W bazylice swoje siedziby mają przedstawiciele trzech Kościołów: Greckiego
Prawosławnego Patriarchatu Jerozolimy, Kościoła Katolickiego reprezentowanego przez
Zakon Braci Mniejszych (franciszkanie) oraz Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego - mogą
oni pełnić na zmiany funkcje liturgiczne w sanktuarium. W największe święta bazylika
udostępniana jest też innym wyznaniom chrześcijańskim.

Świadkowie pustego Grobu.
Wszyscy ewangeliści podają zgodnie termin Zmartwychwstania utożsamiany z faktem
odnalezienia pustego grobu. Pierwszy dzień tygodnia, po upływie szabatu i pora dnia – świt,
wczesnym rankiem. Natomiast każdy z nich podaje innych świadków odkrycia tego faktu.
Znamienne, że u każdego pojawiają się kobiety, jako te, które pierwsze odkrywają pusty
grób. Jest to dowód na autentyczność zapisu ewangelicznego. W tamtych czasach
świadectwo kobiet było prawnie niewiele warte. Gdyby więc ewangeliści ,,kombinowali” z
przekazem o Zmartwychwstaniu, to jako świadków wymieniali by mężczyzn.
Święty Mateusz wymienia, ze były to: Maria Magdalena i druga Maria, którym Anioł
Pański oznajmia o Zmartwychwstaniu, a później Pan Jezus osobiście im się ukazuje.
Święty Marek wymienia imiennie następujące niewiasty: Maria Magdalena, Maria matka
Jakuba i Salome – one weszły do pustego grobu i usłyszały przesłanie Anioła o
Zmartwychwstaniu.
Święty Łukasz pisze o: Marii Magdalenie, Joannie i Marii – matce Jakuba. One usłyszały
od dwóch Aniołów o Zmartwychwstaniu, a wystraszone powiadomiły Jedenastu.
Święty Jan opisuje jak Maria Magdalena udała się do grobu, ale gdy zobaczyła, że jest pusty
pobiegła zawiadomić Piotra i Jana. Oni przybiegli do pustego grobu i weszli do środka, aby
naocznie się przekonać o słowach Marii Magdaleny. A w tym samym czasie jej ukazał się
Zmartwychwstały Jezus.
Zmartwychwstanie Jezusa jest ważne z kilku powodów. Po pierwsze świadczy o ogromnej
mocy samego Boga. Wiara w Zmartwychwstanie jest wiarą w samego Boga. Jeśli Bóg
istnieje i jeśli jest Stworzycielem całego wszechświata, nad którym ma władzę, to ma także
moc do wzbudzenia z martwych. Tylko Ten, który stworzył życie, potrafi wzbudzić z
martwych i tylko On jest w stanie odwrócić skażenie, jakim jest śmierć. Po drugie,
Zmartwychwstanie Jezusa jest świadectwem tego, że Zmartwychwstanie jest także udziałem
ludzi, stanowiąc podstawę wiary chrześcijańskiej. Inaczej aniżeli w innych religiach, gdyż
tylko chrześcijaństwo posiada Tego, który przemienia śmierć i obiecuje, że Jego naśladowcy
także tego doświadczą. Podobnie jak i inni chrześcijanie, doznajemy pocieszenia wiedząc, że
Bóg stał się człowiekiem, umarł za nasze grzechy i Zmartwychwstał trzeciego dnia. Grób
nie mógł Go powstrzymać. Żyje dzisiaj i zasiada po prawicy Ojca w niebie. Dlaczego
Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest takie ważne dla naszego zbawienia? Wskazuje, że
Bóg przyjął ofiarę Jezusa za nas. Pokazuje, że Bóg ma moc, aby wzbudzić nas z martwych.
Zatem gwarantuje wszystkim, którzy wierzą w Chrystusa, że nie pozostaną martwi, lecz
powstaną do życia wiecznego. To jest nasza błogosławiona nadzieja.
/ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA
1) Trwa oktawa Wielkanocy. W Poniedziałek Wielkanocny nie ma Mszy św. o godz. 20.00,
pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę. Jutro przeczytamy list rektora UPJP 2, a składka
przeznaczona jest na potrzeby tej uczelni. W piątek nie obowiązuje wstrzemięźliwość od
pokarmów mięsnych.
2) Najbliższa niedziela to święto Bożego Miłosierdzia.
Rozpoczniemy wtedy 72 Tydzień Miłosierdzia. Po Mszach świętych odmówimy przed
Najświętszym Sakramentem, Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Główne uroczystości w
Sanktuarium w Łagiewnikach, szczegóły w gablocie. 3) Za posługę w Wielkim Tygodniu
dziękujemy kapłanom, panu organiście Andrzejowi, chórowi Amicus, scholi oazowej, scholi
Światowych Dni Młodzieży i orkiestrze, lektorom i ministrantom, panu kościelnemu
Edwardowi Śliwińskiemu i panom: Andrzejowi, Krzysztofowi i Ryszardowi, panu
kościelnemu Edwardowi Kośmidrowi, pani Elżbiecie i pani Teresie z mężem za dekoracje
kwiatowe i porządki. Honorowej Straży NSPJ, Różom Żywego Różańca, Rodzinie Radia
Maryja, Kręgowi Biblijnemu Oazie, Akcji Katolickiej, Odnowie w Duchu Świętym, Kręgom
Domowego Kościoła, paniom z Zespołu Charytatywnego. 4) W Niedzielę Miłosierdzia
Bożego rodzina dwuletniej Poli Zabierzowskiej, wnuczki naszych parafian będzie zbierała
przed kościołem ofiarę do puszek na ratowanie jej oka, zaatakowanego przez siatkówczaka
złośliwego. Więcej informacji o cierpieniu i nadziei rodziny na stronie okopoli.pl 5) W
Oktawie Wielkanocy, od wtorku, Msze święte odprawiamy w kościele dolnym, z wyjątkiem
wieczoru pierwszopiątkowego.
6) W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego
Sakramentu. Rozpoczniemy ją Jutrznia o godz. 8.00 i zakończymy nabożeństwem do
Najdroższej Krwi Chrystusa o godz. 18.00. W pierwszy piątek okazja do spowiedzi rano od
6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.30 w kościele dolnym. Po południu w kościele górnym od 16.00
do 19.00. Na Mszę świętą o godz. 17.00 zapraszamy dzieci ze Szkoły Podstawowej, a o
godz. 18.30 gimnazjalistów, którzy przygotowują się do Bierzmowania. Modlitwa
wynagradzająca NSPJ po Mszy świętej o godz. 7.00. Po Mszy świętej wieczornej adoracja
Najświętszego Sakramentu do godz. 21.00. W najbliższą sobotę po mszy świętej o godz.
7.30 nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP. Chorych odwiedzimy z
posługą sakramentalną w sobotę od godz. 9.30. W sobotę o godz. 17.45 Różaniec, który
poprowadzi Akcja Katolicka. W sobotę po Mszy świętej wieczornej nabożeństwo
uwielbienia dla gospodarzy przyjmujących pielgrzymów ŚDM i dla wolontariuszy. W
najbliższą niedzielę po Mszy świętej o godz. 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. Na Mszy
świętej o godz. 10.30 poświęcenie książeczek dla dzieci przygotowujących się do I Komunii
świętej, a potem spotkanie z rodzicami. Na Msze świętą o godz. 17.00 zapraszamy uczniów
klas III Gimnazjum z rodzicami. Po mszy świętej spotkanie w sprawie Bierzmowania.
Spotkanie kręgu Biblijnego w środę o godz. 20.15 w bibliotece parafialnej. 7) W Wielkim
Tygodniu pożegnaliśmy śp. Jadwigę Dziedzic. Wieczny odpoczynek racz jej dać Panie…

Alleluja !
Chrystus naprawdę Zmartwychwstał. Każdemu kto z wiarą
staje przed tajemnicą pustego Grobu – niech nasz Pan, zwycięzca śmierci,
piekła i szatana, pomnaża miłość, umacnia nadzieję i daje potrzebne łaski na
każdy dzień !

