INTENCJE MSZALNE od 15 kwietnia do 21 kwietnia 2019
Poniedziałek, 15 kwietnia – WIELKI PONIEDZIAŁEK
7.00
1) + Stanisława Miziura; 2) O nawrócenie Ewy
7.30
+ Józef w rocz. śm.
18.30 ++ Janusz, Genowefa, Stefan Ziarkowscy
Wtorek, 16 kwietnia – WIELKI WTOREK
7.00
+ Zbigniew Baniak – int. od rodziny Motyków ze Zborowic
7.30
O Boże błogosławieństwo dla kapłanów
18.30 Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia: 1) O łaskę zdrowia dla Wojciecha; 2) O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Jerzego Łabędzkiego i jego rodziny, których w ostatnim czasie dotknęła straszna choroba
Środa, 17 kwietnia – WIELKA ŚRODA
7.00
+ Apolonia Chwastek w 19 rocz. śm
7.30
++ Maria, Antoni i ich dzieci
18.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Krystyny Róg z okazji urodzin oraz o
Boże błogosławieństwo dla całej rodziny
Czwartek, 18 kwietnia – WIELKI CZWARTEK
18.00 MSZA WIECZERZY PAŃSKIEJ: 1) Dziękczynna za ustanowienie sakramentów
Eucharystii i Kapłaństwa, za posługę kapłanów w naszej parafii oraz za kapłanów i kleryków
powołanych z naszej wspólnoty parafialnej; 2) O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i
opiekę MB dla kapłanów posługujących w naszej parafii obecnie i w latach ubiegłych oraz dla
powołanych z naszej wspólnoty parafialnej kapłanów i kleryków: Arkadiusza, Macieja i brata
Konrada; 3) O święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, także z naszej wspólnoty parafialnej; 4) O radość życia w niebie dla ++ ks. Tadeusza Adamaszka, ks. Tadeusza
Kukli i zmarłych kapłanów; 5) + Tadeusz
Piątek, 19 kwietnia – WIELKI PIĄTEK
18.00 LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ
Sobota, 20 kwietnia – WIELKA SOBOTA
19.00
LITURGIA WIGILII PASCHALNEJ: 1) O potrzebne łaski i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk w dniu urodzin; 2) ++ Krystyna Kalicka w 4 rocz. śm., Alicja Kalicka-Kraj; 3)
+ Zofia Nowak; 4) + Elżbieta Budzyna; 5) ++ Wojciech i Katarzyna
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO, 21 kwietnia
6.00
1) Za Parafian; 2) ++ Helena, Julianna, Józef, Kazimierz; 3) (rezerwacja); 4) + Bronisława Siuta; 5) + Krystyna
9.00
++ Stanisław, Józefa i córka Urszula
10.30 ++ Rozalia i Jan Jasiołek
12.00 ++ za zmarłych Rodziców
13.15 Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia małżeńskiego dla
Urszuli i Edwarda w 20 rocz. ślubu oraz dla Łukasza w 18 rocz. urodzin
17.00 ++ Mieczysława Kierzek, Stanisław Kierzek w 7 rocz. śm. – int. od córek z rodzinami
18.30 ++ Stanisław Kwapień, Maria i Stanisław Szczurek, Małgorzata Wiśniowska
20.00 + Kazimierz Morawiec
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ PALMOWĄ, MĘKI PAŃSKIEJ
/Łk 19, 28-40 NA PROCESJI Z PALMAMI/
Jezus szedł naprzód, zdążając do Jerozolimy. Gdy przybliżył się do Betfage i Betanii, ku górze zwanej Oliwną, wysłał dwóch spośród uczniów, mówiąc: «Idźcie do wsi,
która jest naprzeciwko, a wchodząc do niej, znajdziecie uwiązane oślę, którego nie dosiadał żaden człowiek. Odwiążcie je i przyprowadźcie. A gdyby was kto pytał: „Dlaczego
odwiązujecie?”, tak powiecie: „Pan go potrzebuje”». Wysłani poszli i znaleźli wszystko
tak, jak im powiedział. A gdy odwiązywali oślę, zapytali ich jego właściciele: «Czemu
odwiązujecie oślę?» Odpowiedzieli: «Pan go potrzebuje». I przyprowadzili je do Jezusa, a
zarzuciwszy na nie swe płaszcze, wsadzili na nie Jezusa. Gdy jechał, słali swe płaszcze na
drodze. Zbliżał się już do zboczy Góry Oliwnej, kiedy całe mnóstwo uczniów zaczęło wielbić radośnie Boga za wszystkie cuda, które widzieli. I mówili głosem donośnym: «Błogosławiony Król, który przychodzi w imię Pańskie. Pokój w niebie i chwała na wysokościach». Lecz niektórzy faryzeusze spośród tłumu rzekli do Niego: «Nauczycielu, zabroń
tego swoim uczniom!» Odrzekł: «Powiadam wam: Jeśli ci umilkną, kamienie wołać będą».
REFLEKSJA
Dziwny to dla nas król patrząc oczami świata. To władca na osiołku, a nie na
pięknym koniu czy też na wspaniałym rydwanie. Ale to właśnie takiego pokornego króla
zapowiadał prorok Zachariasz: Oto Król twój idzie do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski.
Pokorny – jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu oślicy (Za 9,9).
ŚWIĘTE DNI PASCHALNE – ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE
Święte Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Pańskiego jaśnieje jako szczyt całego
roku liturgicznego. Triduum Paschalne rozpoczyna się Mszą św. Wieczerzy Pańskiej, osiąga swój
szczyt w Wigilii Paschalnej i kończy się nieszporami Zmartwychwstania Pańskiego – czytamy w
kalendarzu liturgicznym. Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota stanowią trzy etapy jednego wydarzenia zbawczego, którym jest Pascha, czyli przejście Jezusa Chrystusa przez mękę i
śmierć do nowego życia w zmartwychwstaniu.
W wieczornej MSZY ŚW. WIECZERZY PAŃSKIEJ podczas śpiewu hymnu Chwała
na wysokości Bogu grają organy i dzwonią wszystkie dzwony. Potem milkną aż do śpiewu tego
hymnu w czasie Mszy Św. Wigilii Paschalnej (używa się kołatek). Teksty biblijne uwydatniają fakt
Paschy w znaku uczty jako drogi miłości „aż do końca”. Z liturgią Wieczerzy Pańskiej łączy się
wzruszający i wymowny obrzęd umycia nóg dwunastu mężczyznom. Obrzęd ten jest przypomnieniem umycia nóg Apostołom przez Chrystusa w czasie Ostatniej Wieczerzy. Po modlitwie po Ko-

munii św. kapłan przenosi Najświętszy Sakrament do tabernakulum w odpowiednio przygotowanej
kaplicy, zwanej „ciemnicą”. Jest to zwyczaj sięgający czasów, kiedy nie było jeszcze w kościołach
tabernakulów i Najświętszy Sakrament przechowywano w zakrystii lub w innym godnym miejscu.
Kościół zaleca, by tu wierni adorowali Chrystusa Eucharystycznego do północy. Adoracja ma być
wyrazem wdzięczności za niewypowiedziany dar miłości Chrystusa do człowieka.
WIELKI PIĄTEK jest dniem męki i śmierci Jezusa Chrystusa. Jest to jedyny dzień w roku, w którym nie ma Mszy św. Jest tylko Komunia św. z Hostii konsekrowanych poprzedniego dnia.
W Wielki Piątek (jedyny raz w roku) klęka się przed Krzyżem jak przed Najświętszym Sakramentem. Ołtarze w tym dniu są obnażone, puste tabernakulum jest otwarte. Nabożeństwo wielkopiątkowe rozpoczyna się liturgią słowa, w której naczelne miejsce zajmuje opis Męki Pańskiej wg św.
Jana. Po homilii następuje uroczysta modlitwa powszechna. W niej wspomina się w dwunastu różnych intencjach wszystkich, których obmyła zbawcza Krew Chrystusa, przelana na Krzyżu. Punktem szczytowym liturgii w tym dniu jest adoracja Krzyża. Pieśni towarzyszące adoracji Krzyża w
przepiękny sposób sławią jego tajemnicę. Po zakończeniu liturgii wielkopiątkowej w procesji zanosi
się eucharystyczne Ciało Chrystusa w monstrancji przykrytej białym przezroczystym welonem do
Grobu. Wierni licznie gromadzą się w swoich kościołach przy Bożym Grobie – tu rozmyślają o
Męce Pańskiej, śpiewają pieśni pasyjne. W ten sposób adorują eucharystyczne Ciało Zbawiciela.
WIELKA SOBOTA AŻ DO WIGILII PASCHALNEJ jest w dalszym ciągu dniem
smutku po złożeniu Chrystusa w grobie. Jest też dniem nawiedzania Grobów Pańskich i adoracji
Najświętszego Sakramentu. Przed południem tego dnia błogosławi się pokarmy na wielkanocny
stół. Wierni przynoszą do kościoła „święcone”. Cała dynamika nocy paschalnej koncentruje się
wokół nowego życia, przyniesionego przez Chrystusa. Dlatego liturgia Wigilii Paschalnej pełna jest
wymownych symboli, którymi są: światło, słowo, woda i uczta. Przed bramą świątyni kapłan poświęca ogień – symbol światłości wiekuistej. Potem od tego ognia zapala Paschał – symbol Chrystusa zmartwychwstałego, mówiąc: Niech światło Chrystusa chwalebnie zmartwychwstałego rozproszy
ciemności naszych serc i umysłów. Następnie w procesji wnosi paschał do pogrążonej w ciemnościach świątyni. W czasie procesji trzykrotnie śpiewa: Światło Chrystusa, na co wierni odpowiadają:
Bogu niech będą dzięki i stopniowo zapalają od Paschału swoje świece. Tak powoli rozchodzi się
wśród obecnych „Światło Chrystusa”, napełniając świątynię blaskiem. Śpiewany potem najpiękniejszy hymn Exultet wzywa do radości niebo i ziemię, bo Chrystus zmartwychwstał, krwią serdeczną
zmazał dłużny zapis starodawnej winy, wyprowadził nas z niewoli grzechu i prowadzi do krainy
życia w zmartwychwstaniu. Po uroczystym rozpoczęciu czuwania na cześć Pana, wierni słuchają
słowa Bożego i odpowiadają na nie śpiewem psalmów i pieśni, a kapłan podsumowuje modlitwą. Po
ostatnim czytaniu ze Starego Testamentu zapala się świece ołtarzowe i przy dźwiękach organów
oraz biciu w dzwony śpiewa się hymn Chwała na wysokości Bogu. Następuje odczytanie epistoły –
Rz 6, 3-11 – na temat nowego życia, a po uroczystym „Alleluja” Ewangelii o zmartwychwstaniu
Pańskim. Następnie kapłan poświęca wodę. Woda podtrzymuje życie, jest symbolem życia nadprzyrodzonego. Znaczenie wody najlepiej wyjaśnia modlitwa odmawiana w czasie jej poświęcenia:
Prosimy Cię, Panie, niech przez Syna Twojego zstąpi na tę wodę moc Ducha Świętego, aby wszyscy
przez chrzest pogrzebani razem z Chrystusem w śmierci, z Nim też powstali do nowego życia. Dlatego chrzest i odnowienie obietnic chrzcielnych zajmują tak ważne miejsce w liturgii Wigilii Paschalnej. Chrzest jest sakramentem, który wszczepia nas i zanurza w paschalne misterium Chrystusa.
Liturgia światła, słowa i chrztu są wprowadzeniem do radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym
Chrystusem w Eucharystii. To w Eucharystii obdarza On swoich wiernych nowym życiem. Dar ten
otrzymują wszyscy, którzy tej Nocy przyjmą Ciało i Krew Baranka, który zgładził grzech świata.
Procesja rezurekcyjna jest kroczeniem za Chrystusem Zmartwychwstałym jako wyznanie
wiary w Jego zwycięstwo nad śmiercią i szatanem. Na początku procesji okrążającej kościół trzy
razy niesie się krzyż ozdobiony czerwoną stułą oraz figurę Zmartwychwstałego. Cała niedziela
zmartwychwstania jest dziękczynieniem za nowe życie, którego źródłem jest zmartwychwstanie
Chrystusa oraz uwielbieniem Go za zapewnienie wierzącym zmartwychwstania do nowego życia w
pokoju, sprawiedliwości i chwale bez końca.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA NIEDZ. PALMOWĄ, MĘKI PAŃSKIEJ
1. Dziś rozpoczynamy przeżywanie Wielkiego Tygodnia. W naszym kościele poświęcenie palm
podczas każdej Mszy św. Procesja z palmami z placu kościelnego na rozpoczęcie Mszy św. o godz.
10.30. Po niej konkurs palm w dolnym kościele. O 17.45 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Dziś
wolontariusze Hospicjum św. Łazarza kwestują na rzecz pomocy terminalnie chorym w tej placówce, a młodzi rozprowadzają palmy. (świadectwo) 2. W Wielki Czwartek, w dzień Ostatniej Wieczerzy, ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa okazja do spowiedzi św. w nieprzekraczalnym czasie od 7.00 do 9.00. Potem udział kapłanów we Mszy św. Krzyżma
Pańskiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach z udziałem młodych o godzinie
10.00. W naszym kościele Triduum Paschalne rozpoczniemy Mszą św. Wieczerzy Pańskiej o godzinie 18.30 Przyjmiemy wtedy Najświętsze Ciało i Najświętszą Krew Pana Jezusa. Po Mszy św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy. Adoracja dla Chóru PanaMa Chór, lektorów, Róż
Różańcowych, Margaretek, Odnowy w Duchu Świętym według harmonogramu prezentowanego w
ulotkach do godziny 22.00. W Wielki Piątek, w dzień męki i śmierci Pana Jezusa zachowujemy
post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych bez prawa dyspensy. Okazja do spowiedzi
św. od 7.00 do 9.00. Adoracje dla dzieci, gimnazjalistów i licealistów jak w ulotkach. O 15.00 Droga Krzyżowa. O 18.30 Liturgia Męki Pańskiej. W Wielką Sobotę, w dzień zstąpienia Jezusa do
otchłani od 10.00 do 14.00 w kościele górnym co 20 minut poświęcenie pokarmów, potem sprzątanie kościoła. Do 19.00 możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu przy Grobie Bożym. O 19.00
przed kościołem rozpoczniemy Liturgię Wigilii Paschalnej. Na tę Liturgię przynosimy świece z
okapnikami. W Wielką Sobotę zwyczajowo zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o 6.00 rozpoczniemy procesję rezurekcyjną i
odprawimy Mszę św. w poranek Zmartwychwstania Pańskiego. Pozostałe Msze św. jak w każdą
niedzielę. Zapraszamy do udziału w procesji rezurekcyjnej orkiestrę dętą, różę męską do niesienia
baldachimu, Straż Honorową NSPJ, róże, ministrantów i oazę do niesienia feretronów i dzieci ze
scholki. W Poniedziałek Wielkanocny nie odprawiamy Mszy św. o 20.00. Poza tym Msze św. jak
w każdą niedzielę. O 13.15 Msza św. z obrzędem chrztu św. Pouczenie chrzcielne w najbliższy
wtorek o godzinie 19.15 w kancelarii parafialnej. 3. Przedświąteczna spowiedź św. w naszym kościele w Wielką Środę od 6.30 do 8.00 i od 17.00 do 20.00 z przerwą na wieczorną Mszę św. o
godzinie 18.30. W Wielki Wtorek wieczorem okazja do spowiedzi św. w kościele św. Wojciecha od
godziny 18.30 do 20.00. 4. W Wielkim Tygodniu liturgia w kościele górnym. Wszystkie informacje
duszpasterskie na Wielki Tydzień łącznie z harmonogramem adoracji grupowych opublikowaliśmy
na stronie internetowej parafii, w gablotach parafialnych i na ulotkach, które można pobrać przy
skarbonie. Do skarbony zbieramy ofiary nie mniejsze niż 6 PLN za ostatnie baranki wielkanocne
Caritas i na dekoracje Grobu Bożego i Ciemnicy. 5. W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna
czynna tylko w poniedziałek od godziny 19.30 do 21.00. W Tygodniu Wielkanocnym kancelaria
urzęduje w czwartek i sobotę. W Wielkim Tygodniu jadłodajnia dla potrzebujących i bezdomnych
czynna do Wielkiego Czwartku. W Tygodniu Wielkanocnym od wtorku. 6. Do kosza przy ołtarzu
składamy świąteczne produkty spożywcze: wędliny, ciasta, owoce, słodycze. Panie z Zespołu Charytatywnego przygotują paczki dla potrzebujących z naszej parafii. Młodzież rozniesie je w Wielką
Sobotę od godziny 10.00. 7. Księżom Mirosławowi, Dariuszowi, spowiednikom, katechetkom: p.
Karolinie i p. Agnieszce, panom: organiście i kościelnym, służbie liturgicznej, scholi młodzieżowej
i dziecięcej, Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym Manus Domini, odpowiedzialnej za transmisje
Mszy św. rekolekcyjnych i rejestrującej video z nauk dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu
owocnych rekolekcji parafialnych. Organizatorom, służbie liturgicznej i grupom parafialnym dziękujemy za przygotowanie drogi krzyżowej po naszym osiedlu i Ekstremalnej Drogi Krzyżowej.
Zakończyliśmy drugą fazę naboru członków do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Rejony II, III,
VIII i IX nie wskazały swego reprezentanta. Ostatecznym kompletowaniem składu rady zajmiemy
się w tygodniu wielkanocnym. 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Władysławę Gaczorek.
Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

