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7.00 + Władysław Pajdzik i zmarli z rodziny

7.30 ++ Kazimierz i Maria Kędzierscy i zmarli rodzice

18.30 ++ Janina, Franciszek, Zbigniew

Wtorek

W S P Ó L N OTA

7.00 ++ Helena i Andrzej Waszczak
7.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Bożej dla
członkiń V Róży Różańcowej i o życie wieczne dla zmarłych
18.30 + Jan Strojny - od Moniki Tatary z rodziną

Środa

7.00 + Helena w 1. rocz. śm.
7.30 ++Eugeniusz, Stanisław, Piotr i Anna Waszczak
18.30 + Maria Wiktorska

Czwartek

7.00 1) O zdrowie dla Franciszka i o potrzebne łaski
2) W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30 ++ Janina i Adolf Borowiczowie
18.30 + Szczepan Szlezynger - od s. Margerity z siostrami Nazaretankami

Piątek

7.00 1) + Szczepan i Maria Szlezynger - od Zofii z rodziną
2) W intencji Panu Bogu wiadomej
7.30 O świętość życia w rodzinie
18.30 + Urszula Karkowska w 12. rocz. śm.

Sobota

7.00 1) + Adela Bednarczyk - od Mieczysława Bednarczyk z rodziną
2) + Szczepan Szlezynger - od rodziny Sół z Lubnia
7.30 O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii
11.00 Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania
18.30 Dziękczynna za 50. lat małżeństwa Joli i Macieja Paschma z prośbą o Boże
błogosławieństwo i potrzebne łaski

Niedziela
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

+ Aleksander Tumidajewicz w 30. rocz. śm.
+ Stanisława Buczek w 17. rocz. śm.
++ Antonina i Stanisław Jakubasowie i zmarli z rodziny
1) Jan Jarząb w 12. rocz. śm.
2) W 50. rocz. ślubu Emilii i Mark, dziękczynna z prośba o Boże błogosławieństwo
i opiekę Matki Bożej
Za parafian
++ Janusz, Genowefa, Stefan Ziarkowscy
+ Artur Śliwa
W intencji Panu Bogu wiadomej

BIU LETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JA NA KA NTEGO
www.jan-kanty.pl
E wa n g e l ia n a n ie dz ie l ę ( J 2 0 , 1 9 - 3 1 )
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.

R e f l e ksj a

Dzisiejsza Ewangelia przypomina scenę przekazania apostołom władzy
odpuszczania grzechów. To właśnie konfesjonał jest miejscem, w którym
miłosierdzie Boga jest największe, bezwarunkowe i nieodwołalne. „Wszystkie
moje grzechy i niedoskonałości spłoną jak słomka w ogniu Miłosierdzia
Bożego” (S.Faustyna). Dzięki Bożemu Miłosierdziu nasza słabość naprawdę
może się stać mocą ku własnemu zbawieniu i ku pokrzepieniu braci.

Święto Miłosierdzia Bożego
Siostrę Faustynę Kowalską wybrał Pan Jezus na
sekretarkę i apostołkę swego miłosierdzia, aby przez nią
przekazać światu wielkie orędzie. Jezus zachęcił Faustynę
do rozpropagowania pięciu form kultu Miłosierdzia
Bożego, z którymi związane są obietnice dla tych,
którzy je praktykują w postawie ufności w dobroć Boga
i miłosierdzia względem bliźnich.
Święto Bożego Miłosierdzia, jedna z form kultu
Miłosierdzia, które obchodzimy właśnie dzisiaj ma najwyższą rangę wśród
wszystkich postaci nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, które zostały
objawione Siostrze Faustynie. Po raz pierwszy o ustanowieniu tego święta
mówił Pan Jezus w Płocku w 1931 roku, gdy przekazywał swą wolę co do
powstania obrazu: Ja pragnę, aby było Miłosierdzia święto. Chcę, aby ten obraz,
który wymalujesz pędzlem, był uroczyście poświęcony w pierwszą niedzielę po
Wielkanocy, ta niedziela ma być świętem Miłosierdzia (Dz. 49).
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy na święto Miłosierdzia ma swój
głęboki sens teologiczny, który wskazuje na ścisły związek, jaki istnieje
pomiędzy wielkanocną tajemnicą Odkupienia a tajemnicą miłosierdzia
Bożego. Ten związek podkreśla jeszcze nowenna z koronki do Miłosierdzia
Bożego, poprzedzająca to święto, która rozpoczyna się w Wielki Piątek.
Święto jest nie tylko dniem szczególnego uwielbienia Boga w tajemnicy
miłosierdzia, ale także czasem łaski dla wszystkich ludzi. Pragnę – powiedział
Pan Jezus – aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich
dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników (Dz. 699). Dusze giną mimo mojej
gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia mojego.
Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia mojego, zginą na wieki (Dz. 965).
Wielkość tego święta mierzy się miarą niezwykłych obietnic, jakie Pan
Jezus z nim związał. Kto w dniu tym przystąpi do Źródła Życia – powiedział
Chrystus – ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 300). W dniu tym
otwarte są wnętrzności miłosierdzia mego, wylewam całe morze łask na dusze, które
się zbliżą do źródła miłosierdzia mojego; (…) niech się nie lęka zbliżyć do mnie żadna
dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat (Dz. 699).
Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki
nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego (ufność w dobroć Boga i czynna miłość
bliźniego) oraz być w stanie łaski uświęcającej (po spowiedzi świętej) i godnie
przyjąć Komunię świętą. Nie znajdzie żadna dusza usprawiedliwienia – wyjaśnił
Jezus – dopokąd się nie zwróci z ufnością do miłosierdzia mojego, i dlatego pierwsza
niedziela po Wielkanocy ma być świętem Miłosierdzia, a kapłani mają w dniu tym
mówić duszom o tym wielkim, niezgłębionym miłosierdziu (Dz 570)

O g ł o s ze n ia n a N ie d z ie l ę Z m a rt w y c h ws ta n ia
1. Dziś Koronka do Miłosierdzia Bożego i akt oddania Miłosierdziu całego świata po każdej
Mszy św. przed Najświętszym Sakramentem. Dziś rozpoczynamy 74. Tydzień Miłosierdzia.
W naszej parafii w każdym tygodniu roku szkolnego karmimy kilkunastu potrzebujących
i bezdomnych (aktualnie 18stu) w Jadłodajni św. Jana Kantego, oraz dofinansowujemy żywienie
mniej zamożnych dzieci i młodzieży w stołówkach szkolnych w szkołach na terenie naszej parafii
na poziomie od 300 do 400 PLN w skali miesiąca. Bardzo dziękujemy za ofiary, które wspierają te
cele, składane do skarbony na Kuchnię św. Jana Kantego i dla św. Antoniego.
2. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. Podczas wieczornej
Mszy św. dokonamy obrzędu przyjęcia kandydatów duchowej adopcji dziecka poczętego.
Deklaracje dla kandydatów można zabrać dzisiaj przy biuletynie Wspólnota. Jutro w czasie liturgii
będzie można złożyć deklaracje do koszyka przy ołtarzu.
3. W najbliższą sobotę, 14 kwietnia podczas Mszy św. o godzinie 11.00 JE ks. Kardynał
Stanisław Dziwisz udzieli Sakramentu Bierzmowania 38 młodym przygotowującym się w naszej
parafii. Od środy, 11 kwietnia do piątku 13 kwietnia triduum przygotowujące do tej uroczystości.
Młodzi w czasie triduum spotykają się obowiązkowo o godzinie 18.30 na Mszy św. z kazaniem
i próbie liturgicznej. W środę zapraszamy na Mszę św. rodziców młodych, by nałożyli dzieciom
krzyże. W piątek od 17.30 okazja do spowiedzi św. dla rodzin bierzmowanych w kościele dolnym.
4. Jutro pielgrzymka wiernych z naszej parafii do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego i Centrum
Nie lękajcie się. Wyjazd o godzinie 12.00 z parkingu przed kościołem.
5. Dziękujemy za ofiary składane na dekorację Bożego Grobu i Ciemnicy i cele charytatywne
w parafii przy okazji zakupu baranków wielkanocnych w wysokości 4202,19 PLN, za ofiarę dla
potrzebujących przy poświęceniu pokarmów w wysokości 2313,64 PLN, za ofiarę dla Kustodii
Ziemi Świętej przy adoracji Krzyża w wysokości 5990 PLN, za ofiarę od Jasia i Janinki ze skarbonek
wielkopostnych w wysokości 32,66 PLN, którą dołączymy do finansowania obiadów dla
bezdomnych, oraz za ofiarę dla UPJP 2 w wysokości 9512,57 PLN.
6. Zebraliśmy 7 deklaracji udziału w beatyfikacji Hanny Chrzanowskiej. Zamówiliśmy 20
wejściówek na tę uroczystość. Szczegółowe informacje dotyczące wyjazdu za tydzień.
7. W najbliższą niedzielę młodzi wybierający się do Panamy w 2019 zbiorą składkę do puszek
na pokrycie kosztów tego wyjazdu. Rodziny młodych udźwignęły do tej pory koszty przelotu
(3400 PLN, od osoby) Potrzeba jeszcze drugie tyle. Najdrobniejsze wsparcie odciąża budżet
rodzinny. Cieszymy się obecnością młodych w parafii. Mamy uznanie dla ich zaangażowania
w życie parafialne. Prosimy w ich imieniu o wsparcie ich szczytnych zamierzeń.
8. w Bożym Młynie w najbliższą niedzielę, 15.04. o godz. 16.00 spotkanie z ks. Grzegorzem
Płanetą, prezbiterem archidiecezji częstochowskiej, mediatorem rodzinnym, psychoterapeutą,
instruktorem wspinaczki sportowej i alpinistą. Pod tematem spotkania „Związani” ukrył opowieść
o pasji do gór, Boga i ludzi. Dzieci uczestniczące we Mszy św. o godzinie 10.30 w najbliższą
niedzielę będą miały okazję uczestniczyć w zaciągu harcerskim pod namiotem, który zorganizują
druhowie Szczepu 19. Krakowskich Drużyn Lotniczych. Czuwaj!
9. Ogłoszenie z Wielkanocy, o losowaniu wyjazdu do Ziemi Świętej było żartem primaaprilisowym. Palmy, wykorzystane do Grobu Bożego można odebrać w zakrystii kościoła dolnego.
10. Wczoraj w naszym kościele zawarli sakramentalny związek małżeński Patrycja Barczyk
i Krzysztof Kaźmierski. Niech Bóg błogosławi Młodej Parze.

