
 Poniedziałek  1  V 

  7.00 + Teresa Kralka / od rodziny Świdrów 

  7.30 + Maria Puchala 

18.30 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska 
 

Wtorek  2  V 

  7.00  ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska 

  7.30 + Teresa Kralka/ od rodziny Kroków 

18.30 O światło Ducha Świętego na czas matur dla Gabrieli 
 

Środa  3  V 

  7.30  O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Agaty i Dymitra w 2 r. ślubu oraz dla  

        Ewy i Piotra 

  9.00  ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska  

10.30  Dziękczynna z prośba o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Zofii w 82 r. urodzin 

12.00  O Boże Błogosławieństwo dla Krzysztofa Waśniowskiego w 50 r. urodzin 

13.15  + Ewa Skała w 2 r. śmierci 

17.00  ++ Irena Walczak i zmarli z rodziny Paszkiewiczów 

18.30  Intencja Radia Maryja 
              

Czwartek  4  V 

  7.00  1) O potrzebne łaski i opiekę MB dla Moniki Róg w dniu imienin i o Boże Błog. 

            dla jej męża i dzieci    

           2) O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Stanisławy      

  7.30  + Teresa Kralka / od rodziny Kroków 

18.30  ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska 
 

Piątek  5  V 

  7.00  ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach 

  9.00  ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska  

17.00  + Maria Puchala / od koleżanek z Przedszkola nr 137 

18.30  Msza święta wynagradzająca NSPJ / intencja od Straży Honorowej NSPJ 
 

Sobota  6  V 

  7.00  1) ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska 

           2)  W intencji Panu Bogu wiadomej 

  7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – za zniewagi i bluźnierstwa 

            / intencja od Róż Różańcowych 

18.30  + Irena Mikołajczyk w 2 r. śmierci 
       

Niedziela  7 V  

  7.30  O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Miłosierdzia dla Członkiń VII Róży,  

            a dla zmarłych o radość nieba 

  9.00  ++ Bożena i zmarli z rodziny 

10.30  ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska 

12.00  ++ Stanisław, Ludwik, Seweryna, Jerzy 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Stanisław Tomczyk / od córki Małgorzaty z rodziną 

18.30  + Stanisław 

20.00  ++ Jerzy Baran w 5 r. śmierci i zmarli z rodziny. 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / Łk 24, 13-35 /                   

W pierwszy dzień tygodnia dwaj uczniowie Jezusa byli w drodze do wsi, zwanej Emaus, 

oddalonej o sześćdziesiąt stadiów od Jeruzalem. Rozmawiali oni z sobą o tym wszystkim, 

co się wydarzyło. Gdy tak rozmawiali i rozprawiali z sobą, sam Jezus przybliżył się i szedł z 

nimi. Lecz oczy ich były jakby przesłonięte, tak że Go nie poznali. On zaś ich zapytał: «Cóż 

to za rozmowy prowadzicie z sobą w drodze?» Zatrzymali się smutni. A jeden z nich, 

imieniem Kleofas, odpowiedział Mu: «Ty jesteś chyba jedynym z przebywających w 

Jerozolimie, który nie wie, co się tam w tych dniach stało». Zapytał ich: «Cóż takiego?» 

Odpowiedzieli Mu: «To, co się stało z Jezusem Nazarejczykiem, który był prorokiem 

potężnym w czynie i słowie wobec Boga i całego ludu; jak arcykapłani i nasi przywódcy 

wydali Go na śmierć i ukrzyżowali. A my spodziewaliśmy się, że On właśnie miał wyzwolić 

Izraela. Ale po tym wszystkim dziś już trzeci dzień, jak się to stało. Nadto, jeszcze niektóre 

z naszych kobiet przeraziły nas: były rano u grobu, a nie znalazłszy Jego ciała, wróciły i 

opowiedziały, że miały widzenie aniołów, którzy zapewniają, iż On żyje. Poszli niektórzy z 

naszych do grobu i zastali wszystko tak, jak kobiety opowiadały, ale Jego nie widzieli». Na 

to On rzekł do nich: «O, nierozumni, jak nieskore są wasze serca do wierzenia we wszystko, 

co powiedzieli prorocy! Czyż Mesjasz nie miał tego cierpieć, aby wejść do swej chwały?» I 

zaczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, wykładał im, co we wszystkich 

Pismach odnosiło się do Niego. Tak przybliżyli się do wsi, do której zdążali, a On 

okazywał, jakby miał iść dalej. Lecz przymusili Go, mówiąc: «Zostań z nami, gdyż ma się 

ku wieczorowi i dzień się już nachylił». Wszedł więc, aby zostać wraz z nimi. Gdy zajął z 

nimi miejsce u stołu, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. 

Wtedy otworzyły się im oczy i poznali Go, lecz On zniknął im z oczu. I mówili między 

sobą: «Czy serce nie pałało w nas, kiedy rozmawiał z nami w drodze i Pisma nam 

wyjaśniał?» W tej samej godzinie zabrali się i wrócili do Jeruzalem. Tam zastali zebranych 

Jedenastu, a z nimi innych, którzy im oznajmili: «Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał 

się Szymonowi». Oni również opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak Go poznali przy 

łamaniu chleba. 

REFLEKSJA     
 

Pan Jezus spotyka nas w różny sposób, w różnym czasie i miejscu. Potrafi przyłączyć się do 

człowieka, do ludzi, podczas gdy przemierzamy nasze życiowe drogi. A zaproszony, czy 

nawet przymuszony – jak w dzisiejszej ewangelii, daje się poznać i pomaga rozwiać wiele 

naszych obaw i wątpliwości. Więc zapraszajmy Go, a nawet przymuszajmy, aby jak 

najczęściej przebywał z nami.  



Maj – miesiąc Matki Bożej.  W tym roku, Maryja szczególnie się nam ,,przypomina”, przez 

ważne wydarzenia: 100 – lecie objawień w Fatimie i 300 – lecie koronacji Cudownego 

Obrazu na Jasnej Górze.   A w nadchodzącym tygodniu, czcimy Maryję jako naszą Królową.  

Tytuł Matki Bożej jako Królowej narodu polskiego sięga drugiej połowy XVI wieku. 

Grzegorz z Sambora, renesansowy poeta, nazywa Maryję Królową Polski i Polaków. 

Teologiczne uzasadnienie tytułu Królowej pojawi się w XVII wieku po zwycięstwie 

odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry, które przypisywano 

wstawiennictwu Maryi. Wyrazicielem tego przekonania Polaków stał się król Jan Kazimierz, 

który 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej przed cudownym obrazem Matki Bożej 

Łaskawej obrał Maryję za Królową swoich państw, a Królestwo Polskie polecił jej 

szczególnej obronie. Choć ślubowanie Jana Kazimierza odbyło się przed obrazem Matki 

Bożej Łaskawej we Lwowie, to jednak szybko przyjęło się przekonanie, że najlepszym 

typem obrazu Królowej Polski jest obraz Pani Częstochowskiej. Koronacja obrazu 

papieskimi koronami 8 września 1717 roku ugruntowała przekonanie o królewskości Maryi. 

Była to pierwsza koronacja wizerunku Matki Bożej, która odbyła się poza Rzymem. W roku 

1717, na uroczystość koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej, koronami papieża 

Klemensa XI przybyło ok. 200 tysięcy pielgrzymów, co na owe czasy było rzeczą 

niespotykaną. Uroczystość stała się ogólnonarodową manifestacją wiary. W tym roku 

przeżywamy Jubileusz 300 - lecia koronacji. Chociaż główne uroczystości odbędą się 8 

września, to przygotowania już trwają od kilku miesięcy. Dziś prezentacja/przypomnienie 

duchowej formy przygotowania, która jest jednocześnie zachętą dla nas wszystkich.  

Przygotowaniem do uczczenia 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu jest akcja Żywa 

Korona Maryi, która rozpoczęła się 8 września 2016 r.  …Dziś pragniemy ukoronować 

Maryję już nie złotymi koronami, ale naszym ewangelicznym życiem. …pragniemy być Żywą 

Koroną Maryi – jest to zachęta do nowej koronacji Maryi przez ukoronowanie Jej naszymi 

staraniami o nawrócenie. Wydarzenie to polega na podjęciu konkretnego  zobowiązania 

duchowego, np. spowiedź po wielu latach, pojednanie z kimś po długim konflikcie, 

porzucenie alkoholu, narkotyków, odmawianie codziennie różańca, czytania Pisma Świętego 

itp. To zobowiązanie należy wpisać na odwrocie swojego lub rodzinnego papierowego 

zdjęcia i przysłać na Jasną Górę. Zdjęcia są sukcesywnie umieszczane na specjalnej tablicy i 

prezentowane w Kaplicy Matki Bożej podczas Apelu Jasnogórskiego. Potem trafią do Sali 

Ojca Kordeckiego, tak by każdy mógł się na nich odnaleźć, gdy przybędzie na Jasną Górę. 

Do fotografii należy koniecznie dołączyć oświadczenie znajdujące się na stronie 

www.koronamaryi.pl lub pobrane na Jasnej Górze. A dzięki specjalnej aplikacji można 

codziennie otrzymywać maryjną myśl. Więcej informacji: www.koronamaryi.pl. 

 

Tydzień Biblijny. W tym roku inny, niż zwykle. Początek Tygodnia Biblijnego 

/30.04/przeżywamy po raz pierwszy jako Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. To  

ogólnopolska inicjatywa Dzieła Biblijnego im. św. Jana Pawła II oraz Fundacji Soar i 

Fundacji Dabar. Polega na zatrzymaniu się i refleksji nad wybranym fragmentem Słowa 

Bożego. W tym roku będą to cytaty z Listu św. Pawła do Galatów. Inspiracją do 

Narodowego Czytania Pisma Świętego są obchody 1050. rocznicy chrztu Polski, natomiast 

jego głównym celem jest, jak zaznaczają organizatorzy, rozwój życia w łasce chrztu świętego 

oraz pokazywanie osób, znanych ze swych osiągnięć zawodowych lub sportowych, które w 

swoim życiu inspirują się Słowem Bożym. Inicjatywa ma przybliżać najnowsze edycje 

Pisma Świętego i najlepsze publikacje egzegetyczno-teologiczne, pomocne w samodzielnej 

interpretacji wybranej księgi biblijnej.  Sięgajmy więc po Pismo Święte.   /ks.B/ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  –  3  NIEDZIELA  WIELKANOCNA 

 

1) Dziś Niedziela Biblijna i rozpoczęcie 9. Tygodnia Biblijnego pod hasłem: Idźcie na cały 

świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Niech Słowo Boże staje się źródłem 

prawdy i łaski Bożej w naszym życiu.  W Narodowym Dniu czytania Pisma Świętego 

zapraszamy do indywidualnej lektury wskazanego Listu św. Pawła do Galatów.  Kolejne 

spotkanie Kręgu Biblijnego w środę, 10 maja o 20.15 w bibliotece parafialnej. 2)  Dziś 

pierwsze nabożeństwo majowe z procesją. Zapraszamy do udziału w majówce ministrantów i 

lektorów, dzieci w wieku przedszkolnym i pierwszych klas szkoły podstawowej do sypania 

kwiatów, mężczyzn z Róży Męskiej do niesienia baldachimu. Nabożeństwa ku czci NMP  

przez cały maj odprawiamy o godzinie 18.00, po nich w dni powszednie Msza święta. 

Zapraszamy dzieci, które w 100-lecie objawień fatimskich będą kompletować obrazki z 

opisem tamtych wydarzeń, oraz młodzież i starszych, którzy posłuchają  o sanktuariach MB. 

W maju Msze święte wieczorne w kościele, ranne w kaplicy Matki Bożej. 3) W poniedziałek 

wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika, we wtorek św. Atanazego. W środę uroczystość 

Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski. Msze św. w naszym kościele jak w każdą 

niedzielę z wyjątkiem Mszy św. o godzinie 20.00. W czwartek święto św. Floriana, 

męczennika, patrona miasta Krakowa, w piątek św. Stanisława Kazimierczyka. W sobotę śś. 

Apostołów Filipa i Jakuba. W najbliższą Niedzielę Dobrego Pasterza rozpoczniemy Tydzień 

Modlitw o Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego. 4) W środę po Mszy św. 

wieczornej spotkanie Koła Przyjaciół Radia Maryja, w  czwartek całodzienna adoracja 

Najświętszego Sakramentu. W pierwszy piątek maja okazja do spowiedzi św. od godziny 

6.30 do 7.30 i od 8.30 do 9.30 w kościele dolnym. Po południu od 16.00 do 19.00 w kościele 

górnym. Na Mszę świętą o godzinie 17.00 zapraszamy dzieci. O godzinie 18.30 Msza święta 

dla gimnazjalistów klas I i II w ramach przygotowania do bierzmowania. Bierzmowanych w 

ubiegłym tygodniu też prosimy o regularną spowiedź i komunię św. Modlitwa 

wynagradzająca NSPJ po Mszy św. o godz. 7.00. Po Mszy św. wieczornej adoracja 

Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00. W najbliższą sobotę po Mszy św. o 7.30 

nabożeństwo wynagradzające Niepokalanemu Sercu NMP, a chorych odwiedzimy od 

godziny 9.30. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic 

różańcowych dla róż różańcowych. Trwa nowenna przed uroczystością św. Stanisława, 

biskupa i Męczennika, którą odprawiamy przy okazji wieczornej Mszy św. 5) Dziękujemy 

przede wszystkim katechetom, jak również spowiednikom, rodzicom, nauczycielom, p. 

Organiście, p. Kościelnemu Kośmiderowi oraz sprzątającym i dekorującym kościół za 

przygotowanie  młodzieży i świątyni do bierzmowania, a ks. Infułatowi Władysławowi 

Gasidle za udzielenie tego sakramentu. Po zakończeniu Tygodnia Miłosierdzia dziękujemy 

wszystkim paniom z Zespołu Charytatywnego za stałą dbałość o potrzebujących (między 

innymi przygotowanie 60 paczek spożywczych dla potrzebujących na każde święta, 

wydawanie odzieży dla ok. 10 potrzebujących w czwartki wieczorem). Dziękujemy też 

przygotowującym i wydającym posiłki w dni powszednie dla 16 potrzebujących i 

bezdomnych w Kuchni św. Jana Kantego. Dziękujemy wszystkim wiernym za składkę z 

ubiegłej niedzieli do skarbony na pomoc dla Syrii w wysokości 8983,21 PLN.   W dniach od 

1 do 3 maja Jadłodajnia u św. Jana Kantego nieczynna.  Zapowiadana na 2 maja pielgrzymka 

do Tokarni odwołana ze względu na słotną pogodę.  6) W zakrystii do nabycia album Sto lat 

Fatimy autorstwa Nelsona Pereiry i ks. prof. Jana Machniaka w promocyjnej cenie 25 PLN p. 

Prosimy p. Joannę Jurkiewicz. autorkę, Książki Zwiastunowi z gór o zachętę do nabycia 

publikacji. 7) W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jacka Czosnowskiego, śp. Marię 

Kapustę i śp. Stanisławę Danek. Dobry Jezu, a nasz Panie...                                                                                                                                  

http://www.koronamaryi.pl/
http://www.koronamaryi.pl/

