INTENCJE MSZALNE 17 - 23 IV 2017

16 kwietnia 2017

16/2017/131

Poniedziałek 17 IV

7.30 ++ Genowefa i Julian
9.00 + Stanisława Buczek w 16 r. śmierci
10.00 + Stanisław Syrda w 5 r. śmierci
12.00 ++ Józef, Antonina, Józefa, Bolesław, Karol
13.15 Za Parafian
17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Bł. dla Edwarda w 80 r. ur. i całej rodziny
18.30 Dziękczynna w 11 r. urodzin Marianny, z prośbą o Boże Bł. i potrzebne łaski
Wtorek 18 IV

7.00 + Józef Kaziród / od siostrzeńca Zdzisława z rodziną
7.30 ++ Edward i Olga. Ks. Witold
18.30 + Adam Gąsiorek / od koleżanek i kolegów z Placu na ,,Stawach”
Środa 19 IV

7.00 + Julianna w 30 r. śmierci
7.30 O zdrowie dla Adama i opiekę Matki Bożej
18.30 + Krzysztof Biesaga / od sąsiadów
Czwartek 20 IV

7.00 O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB dla Barbary w dniu urodzin
7.30 ++ Stefania, Józef, Maria
18.30 + Krystyna Kalicka w 2 r. śmierci
Piątek 21 IV

7.00 1) + Teresa Kralka / od pracowników WRPK w Nowym Targu
2) Dziękczynna z prośba o Boże Błogosławieństwo w rocznicę urodzin Pawła
7.30 + Maria Płachta / od sąsiadów
18.30 + Adam Gąsiorek / intencja od OAZY
Sobota 14 IV

7.00 1) O zdrowie i Boże błogosławieństwo na dalszą drogę życia dla Kazimierza
Łapińskiego, z okazji imienin/ od przyjaciół domu Teresy i Jolanty
2) + Teresa Kralka / od pracowników WRPK w Nowym Targu
7.30 + Maria Płachta / od sąsiadów
18.30 + Krzysztof Biesaga / od Akcji Katolickiej
Niedziela 23 IV

O Boże Błogosławieństwo dla Barbary z okazji urodzin
+ Maria Olech
+ Jerzy Jamiński
Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Józefy i Mariana w 60 r. ślubu
i o Błogosławieństwo dla całej rodziny
13.15 Za Parafian
17.00 + Adam Gąsiorek / od kuzynek: Kasi, Agaty i Asi z rodzinami
18.30 ++ Józef Niezgoda, Józef Wójcik, Józef Orawiec i zmarli z ich rodzin
20.00 + Marcin Urbańczyk / od koleżanek i kolegów siostry Beaty z firmy Valeo
7.30
9.00
10.30
12.00

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 oraz do drugiego ucznia, którego Jezus kochał, 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 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 w jednym miejscu. Wtedy wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń,
który przybył pierwszy do grobu. Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze
Pisma, które mówi, że On ma powstać z martwych.
REFLEKSJA
Ujrzał i uwierzył! Najczęściej wierzymy w to, co widzimy. Potrzebujemy materialnych
dowodów naszej wiary. Tylko, że wtedy, to już nie jest wiara ale wiedza. ,,Ów drugi uczeń” –
czyli święty Jan (a może to powinien być każdy z nas) uwierzył, gdy ujrzał pusty grób - czyli
gdy niczego/nikogo nie zobaczył. Przeżywając Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego –
prośmy o dar wielkiej i mocnej WIARY!!!

Alleluja - od wczesnego rana słyszymy to uroczyste wezwanie. Ale czy wiemy co ono
oznacza? Po hebrajsku
hallelujah, czy też halelu-Jáh, znaczy wychwalajcie Jahwe.
Jest to biblijna aklamacja, wychwalająca Jahwe i jednocześnie zwrot nawołujący do jego
wychwalania. Zwrot ten jest użyty dwadzieścia cztery razy w Starym Testamencie, głównie
w Księdze Psalmów oraz cztery razy w Nowym Testamencie. Stał się częścią
chrześcijańskiej liturgii kościelnej oraz szerzej - pop kultury. Wszedł do języka potocznego
jako okrzyk radości, fragment tekstów piosenek w muzyce rozrywkowej, czy też życzeń na
kartkach pocztowych, w smsach lub na wystawach sklepów w okresie związanym ze
Świętami Wielkanocnymi: „Wesołego Alleluja!", (co przez większość ludzi rozumiane jest
błędnie jako „Wesołych Świąt”), a znajomość prawdziwego znaczenia tego zwrotu –
„Wychwalajcie Jahwe!” jest rzadko spotykana. W liturgii Mszy świętej Alleluja występuje
bezpośrednio po drugim czytaniu. Zwykle towarzyszy mu werset przed Ewangelią. Podczas
wielkiego postu śpiew Alleluja przed Ewangelią jest zastępowany aklamacją Chwała Tobie,
Słowo Boże lub Chwała Tobie, Królu wieków.

W

pierwszą niedzielę, po pierwszej wiosennej pełni Księżyca obchodzimy w Kościele
uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. Nazywamy ją Wielkanocą, czyli Wielką Nocą,
bowiem cud zmartwychwstania Pana Jezusa Chrystusa dokonał się nad ranem, o świcie.
Cud ten jest bez wątpienia największym, jaki dokonał się w całej historii świata, dlatego noc
tego cudu nazywamy wielką. Wielkanoc jest pierwszym i najdawniejszym świętem w
Kościele. Obchodzili go Apostołowie w tym samym czasie, kiedy Żydzi obchodzili swoją
Paschę, gdyż zmartwychwstanie Jezusa dokonało się w dzień po uroczystości Paschy. Była
ona obchodzona przez Izraelitów na pamiątkę wybawienia z niewoli egipskiej. W tym
samym czasie przypadła śmierć Pana Jezusa i Jego zmartwychwstanie jako tajemnica
naszego odkupienia. Żydzi obchodzili Paschę dnia 14 nisan, bo tak przykazał Mojżesz.
Przez miesiąc nisan określano miesiąc (30 dni) od nowiu marca do nowiu kwietnia. Jednak
ze względu na to, że Pan Jezus zmartwychwstał w niedzielę, chrześcijanie już od wieku II
pierwszą niedzielę po pełni wiosennej zaczęli obchodzić jako Wielkanoc. Tak też uchwalił
sobór w Nicei w 325 roku, dodając, że za pełnię wiosenną uważa się tę, która wypada po
zrównaniu dnia z nocą, czyli po 21 marca. Tak więc Wielkanoc może się wahać pomiędzy
22 marca a 25 kwietnia. Na czym polega tajemnica zmartwychwstania? Jak świadczy sam
wyraz - "zmartwychwstać" to znaczy wstać z martwych, przejść ze śmierci do życia. Śmierć
polega na odłączeniu duszy od ciała, zatem zmartwychwstanie to ponowne połączenie
duszy z ciałem. Tego cudu może dokonać tylko Bóg. Pismo Święte podaje przypadki
wskrzeszenia z martwych w Starym Testamencie. Dokonywali takich cudów Eliasz i
Elizeusz. Czynili to oczywiście nie własną mocą, ale Bożą. Bóg na ich prośby wskrzeszał
umarłych. W Nowym Testamencie czytamy o trzech takich wypadkach. Pan Jezus wskrzesił
córkę Jaira, młodzieńca z Naim i Łazarza. Cudów tych dokonał mocą własną, jako Syn
Boży, co wyraźnie zaznaczał mówiąc: Dziewczynko, mówię ci, wstań!, Młodzieńcze, tobie
mówię, wstań! Pan Jezus przez swoje zmartwychwstanie utwierdził także wiarę w siebie i w
swoją naukę. Dał nam podstawę do wiary, że i nasze ciała również kiedyś ożywi, tak jak
obiecał. Fakt zmartwychwstania Pana Jezusa nie może budzić żadnych zastrzeżeń. Najpierw
Pan Jezus kilka razy zapowiedział swoją śmierć i po niej swoje zmartwychwstanie. Żydzi
wiedzieli o tym i dlatego po śmierci Pana Jezusa mówią do Piłata: Panie, przypomnieliśmy
sobie, że ów oszust powiedział jeszcze za życia: «Po trzech dniach powstanę». Każ więc
zabezpieczyć grób aż do trzeciego dnia, żeby przypadkiem nie przyszli Jego uczniowie, nie
wykradli Go i nie powiedzieli ludowi: «Powstał z martwych». Pieczołowitość, z jaką to
Sanhedryn uczynił, zdawała się wykluczać wszelką nadzieję. Jak wiemy na nic się to nie
zdało. Potem przez czterdzieści dni Chrystus pojawiał się swoim uczniom i wyznawcom,
jadł z nimi i rozmawiał, wydawał ostatnie polecenia. Św. Paweł Apostoł na pierwszym
miejscu wśród owoców zmartwychwstania Jezusa stawia to, że jest ono fundamentem naszej
całej chrześcijańskiej wiary: Jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, daremne jest nasze
nauczanie, próżna także wasza wiara. Tymczasem jednak Chrystus zmartwychwstał jako
pierwszy z tych, co pomarli. Apostoł narodów widzi w tajemnicy Chrystusowego
zmartwychwstania fundament również naszego zmartwychwstania: Jeżeli głosi się, że
Chrystus zmartwychwstał, to dlaczego twierdzą niektórzy pośród was, że nie ma
zmartwychwstania? Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też
dokona się zmartwychwstanie. /ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – WIELKANOC – 16.04.2017
1. Trwa Oktawa Wielkanocy. W Poniedziałek Wielkanocny nie odprawiamy Mszy św. o
20.00. pozostałe Msze św. jak w każdą niedzielę. Jutro przeczytamy list Rektora UPJP 2 i
tradycyjnie zbierzemy składkę na potrzeby tej uczelni.
W piątek ze względu na Oktawę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
2. Za posługę w Wielkim Tygodniu dziękujemy kapłanom, panu organiście Andrzejowi,
chórom Amicus i PanaMa Chór, scholi oazowej i orkiestrze, lektorom i ministrantom, panom
kościelnym Edwardowi Śliwińskiemu, 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.
3. Najbliższa niedziela to Święto Bożego Miłosierdzia. Rozpocznie ona 73. Tydzień
Miłosierdzia. Po Mszach św. odmówimy przed Najświętszym Sakramentem Koronkę do
Miłosierdzia Bożego. W dniach nowenny przed tą uroczystością po wieczornej Mszy św.
odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego.
Pielgrzymka wiernych z naszej parafii do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i
Centrum Nie lękajcie się w poniedziałek, 24 kwietnia br. Wyjazd o godzinie 10.00 z parkingu
pod kościołem. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św.
4. W Oktawie Wielkanocy od Wtorku Wielkanocnego Msze św. odprawiamy w kościele
dolnym.
5. W najbliższą niedzielę na Mszę św. o godzinie 10.30 zapraszamy uczniów klas III SP i ich
rodziców. Dzieci przygotowujące się do przyjęcia pierwszej komunii św. otrzymają
pobłogosławione książeczki.
6. Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę o 20.15 w bibliotece parafialnej.
7. PanaMa Chór i schola Boże Nutki zapraszają na koncert promujący płytę W imię Twoje w
kościele górnym w najbliższą sobotę, 22 kwietnia o godzinie 17.00. Wstęp wolny, po
koncercie możliwość zakupu płyty.

W Święta Zmartwychwstania Pańskiego życzymy Wam Siostry i Bracia:
Niech Chrystus Zmartwychwstały daje nam wszystkim łaskę i potrzebne
siły, aby zwyciężać własne słabości i powstawać z upadków. Niech pomaga
i Błogosławi, abyśmy codziennie za Nim podążali i odważnie głosili naszą
wiarę pięknym życiem. Alleluja!

