23 kwietnia 2017

INTENCJE MSZALNE 24 – 30 IV 2017
Poniedziałek 24 IV
7.00 + Adam Gąsiorek / od koleżanek i kolegów z placu ,, Na Stawach”
7.30 + Katarzyna Kabut / od synów: Leszka i Bogdana z rodzinami
18.30 ++ Antonina i Stanisław Jakubas i zmarli z rodziny
Wtorek 25 IV
7.00 O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla ks. Jarosława Łabędy
7.30 + Teresa Kralka/ od pracowników i funkcjonariuszy Referatu Rozliczeń Ceł w N.Targu
18.30 O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Doroty i Krzysztofa
Środa 26 IV
7.00 + Teresa Kralka / od Renaty Białoń
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 1) W intencji przyjmujących bierzmowanie
2) + Maria - Halina
Czwartek 27 IV
7.00 + Adam Gąsiorek / od Katarzyny i Tomasza
7.30 + Teresa Kralka / od Teresy Białoń
18.30 O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Wiesi Wolskiej
Piątek 28 IV
7.00 1) + Teresa Kralka/od pracowników i funkcjonariuszy Wydz. Rozliczeń Ceł w N. Targu
2) W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30 O Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski i Dary Ducha Świętego dla Iwony –
z okazji urodzin
18.30 + Józef Kaziród / od brata Stanisława z rodziną
Sobota 29 IV
7.00 1) + Teresa Kralka / od Izby Celnej w Krakowie
2) O nawrócenie syna
7.30 + Artur Śliwa
18.30 + Janusz w 3 r. śmierci
Niedziela 30 IV

++ Stefan, Julia i Stanisława Szlachta
+ Helena Dyduła w 21 r. śmierci i zmarli z rodziny
++ Rozalia, Zbigniew i Józef
+ Józef Dzieża
Za Parafian
++ Barbara, Maria, Józef
O światło Ducha Świętego w czasie egzaminów maturalnych dla Dominiki i dla Kuby
gimnazjalisty
20.00 ++ Józef i Tekla. Maria.
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 20, 19-31 /
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć drzwi były
zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł do nich: «Pokój
wam!» A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się zatem uczniowie,
ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja
was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha
Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im
zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy
przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: «Widzieliśmy Pana!» Ale on rzekł do
nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce
gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy
uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi
były zamknięte, stanął pośrodku i rzekł: «Pokój wam!» Następnie rzekł do Tomasza:
«Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź
niedowiarkiem, lecz wierzącym». Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg
mój!» Powiedział mu Jezus: «Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy
nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił
Jezus wobec uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem
Bożym, i abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.
REFLEKSJA
Tomasz uwierzył, kiedy dotknął Pana Jezusa. Ale potem, jak podaje Tradycja, poszedł na
,,koniec świata”, tam głosił niestrudzenie Ewangelię o Jezusie i oddał za Niego życie. Prośmy
o łaskę takiego ,,dotknięcia” Pana Jezusa, w naszym życiu, abyśmy potem mogli odważnie
przyznawać się do Niego, aż do ostatniego dnia naszego życia na ziemi.

Miłosierdzie

Boże. Okres Wielkanocny można porównać do swoistego tryptyku:
przygotowaniem do niego jest Wielki Post, który trwa ponad 6 tygodni; potem przez cały
tydzień (święta i oktawa) cieszymy się uroczystością Zmartwychwstania; wreszcie przez
kolejne tygodnie obchodzimy czas wielkanocny aż do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Szczególnie uroczysty charakter ma pierwszy tydzień po Wielkanocy. Jest on tak dalece
uprzywilejowany, że nie dopuszcza żadnych świąt. Koncentruje się jako oktawa, na tajemnicy
zmartwychwstania Pana Jezusa, a zamyka go tzw. Biała Niedziela.

W jednym z objawień, jakie otrzymała święta siostra Faustyna Kowalska, Pan Jezus wyraził
życzenie, aby Niedziela Biała była obchodzona jako Niedziela Miłosierdzia. Niedziela ta
bowiem zamyka faktycznie cykl naszego Odkupienia. Pan Jezus przez swoje
zmartwychwstanie kończy swoją działalność zbawczą na ziemi, jako historyczne wydarzenie.
Wiemy, że dzieło zbawienia trwa nadal i trwać będzie po wszystkie czasy aż do skończenia
świata. Prawda o Bożym miłosierdziu przewija się przez całe dzieje ludzkości. W raju Pan
Bóg daje zrozpaczonym pierwszym ludziom nadzieję zbawienia i wyzwolenia z mocy
szatana. W Starym Testamencie znajdziemy wiele przykładów Bożego Miłosierdzia, które
jest okazane ludziom /ocalenie Noego, targowanie się Abrahama z Panem Bogiem o ilość
sprawiedliwych mieszkańców, w miastach skazanych na zagładę, misja proroka Jonasza w
Niniwie itp. /. Najpełniej jednak okazało się ono na ziemi w Synu Bożym. Ewangeliści całą
Jego publiczną działalność streszczają w tym jednym zdaniu: Dobrze wszystko uczynił.
Najwięcej miłosierdzia Chrystus okazywał grzesznikom. Wiedział bowiem, że są oni narażeni
na największe niebezpieczeństwo - na potępienie wieczne. Dlatego otaczał ich tak czułą
miłością. Pan Jezus nauczał: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy źle się mają. Idźcie
i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary. Bo nie przyszedłem
powoływać sprawiedliwych, lecz grzeszników. Przypowieści Chrystusowe o miłosiernym
Samarytaninie, o synu marnotrawnym czy o zgubionej owcy - to namacalne dowody, jak
bardzo Pan Jezus był ludzki. Miłosierdzie dla wszystkich ludzi przypieczętował aktem
największej ofiary - swoją śmiercią na krzyżu.

Miłosierny czy sprawiedliwy?
Czy te dwie cechy można w ogóle ze sobą pogodzić? Przecież po ludzku miłosierdzie
wyklucza sprawiedliwość, a sprawiedliwość wyklucza miłosierdzie. Z jednej strony: Bóg jest
sędzią sprawiedliwym, który za dobre wynagradza, a za złe karze, a z drugiej strony: Bóg
miłosierny i łagodny, nieskory do gniewu, bogaty w łaskę i wierność. Więc jaki jest Bógmiłosierny czy sprawiedliwy? Klucz do tej odpowiedzi, to czas! Sprawiedliwości Bożej
doświadczymy na Sądzie Ostatecznym, natomiast miłosierdzia Bożego doświadczamy już
teraz. Jednym z jego przejawów jest to, że Bóg daje człowiekowi czas na nawrócenie. Nie
jesteśmy karani za grzech od razu, ale Bóg czeka, aż zmienimy swój sposób życia, abyśmy
mogli znaleźć Boże przebaczenie i osiągnąć zbawienie. Jest to czas dla nas, abyśmy usunęli
grzech z naszego życia. Bóg jest miłosierny, więc przebacza tym, którzy żałują i chcą się
poprawić. Inaczej niż ludzie, którzy najchętniej ukaraliby jak najszybciej każde wykroczenie,
Pan Bóg daje czas na poprawę, bo nie zależy Mu na śmierci człowieka, ale na przemianie
jego życia. Pan Bóg w swoim miłosierdziu daje każdemu człowiekowi łaskę wystarczającą do
zbawienia. Każdy człowiek został przez Niego powołany do świętości i wyposażony we
wszelkie potrzebne łaski, których do osiągnięcia świętości potrzebuje. Nikt nie może
powiedzieć, że został pozbawiony Bożej miłości, że został zapomniany przez Boga.

Bierzmowanie.

W najbliższą środę, 26 kwietnia, będziemy w naszej parafii przeżywać
uroczystość Sakramentu Bierzmowania. Ksiądz Biskup Jan Zając – kustosz Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, udzieli tego sakramentu młodzieży naszej parafii.
Ksiądz biskup, pochodzi z Libiąża k. Oświęcimia. Święcenia kapłańskie przyjął w 1963 roku.
Jako kapłan pracował w parafiach Archidiecezji Krakowskiej, a także pełnił funkcje: ojca
duchownego i rektora Krakowskiego Seminarium. 14 sierpnia 2004 został mianowany przez
papieża Jana Pawła II biskupem pomocniczym Archidiecezji Krakowskiej. Święcenia
biskupie otrzymał 15 września 2004 w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w KrakowieŁagiewnikach. /ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZIELĘ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

1. Dziś Koronka do Miłosierdzia Bożego i akt oddania Miłosierdziu całego świata po
każdej Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem. Dziś rozpoczynamy 73 Tydzień
Miłosierdzia. Składka do puszki przy biuletynie Wspólnota na potrzeby Syrii uwikłanej w
konflikt wojenny.
Jutro uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski.
We wtorek święto św. Marka, Ewangelisty. W sobotę święto św. Katarzyny ze Sieny,
dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy 9.
Tydzień Biblijny i o 18.00 odprawimy pierwsze nabożeństwo majowe.
2. Trwa triduum przed bierzmowaniem uczniów klas III gimnazjum. Młodzi
uczestniczą z rodzicami dziś we Mszy świętej o godz. 17.00, a w poniedziałek i we wtorek we
Mszy św. o godzinie 18.30. We wtorek okazja do spowiedzi św. dla rodzin bierzmowanych
od godziny 17.30 do 18.30. W środę podczas Mszy św. o godzinie 18.30 JE ks. Biskup Jan
Zając udzieli Sakramentu Bierzmowania przygotowanej młodzieży. Biogram ks. biskupa
publikujemy w najnowszym numerze biuletynu Wspólnota.
3. Jutro pielgrzymka wiernych z naszej parafii do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
i Centrum Nie lękajcie się. Wyjazd o godzinie 10.00 z parkingu pod kościołem.
We wtorek, 2 maja kolejna pielgrzymka na Siwcówkę, na Wzgórze Miłosierdzia, do
Tokarni, do kościoła z łaskami słynącym obrazem MB Śnieżnej i na ognisko u ks. Prałata w
Glisnem. Rozpoczęcie pielgrzymki Mszą św. o 7.00, powrót przewidziany na godzinę 19.00.
Koszt do 40 PLN, zapisy w zakrystii.
4. W najbliższą niedzielę, 30 kwietnia po każdej Mszy św. możliwość nabycia
książki Zwiastunowi z gór p. Joanny Jurkiewicz. Autorka, była oazowiczka przed
błogosławieństwem opowie o książce i zachęci do nabycia publikacji.
5. Jutro spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej w bibliotece parafialnej
po Mszy św. wieczornej.
6. Palmy, które wykorzystaliśmy do dekoracji Grobu Bożego można w bieżącym
tygodniu odebrać w zakrystii kościoła dolnego.
7. W dalszym ciągu poszukujemy osoby, która podjęłaby się sprzątania górnego i
dolnego poziomu kościoła. Szczegóły w zakrystii, w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio u
proboszcza.
8. Dziękujemy za ofiary składane na sprzątanie kościoła na tacę do kopert i
łącznikom oraz za ofiary składane podczas obrzędów Wielkiego Tygodnia.
9. W Tygodniu Wielkanocnym pożegnaliśmy śp. Lucynę Tomalę. Wieczny
odpoczynek racz Jej dać Panie...

