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INTENCJE MSZALNE 18 - 24 IV 2016
Poniedziałek 18 IV
7.00 +Janusz Kowalczyk / od przyjaciół z par. św. Antoniego
7.30 O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i Miłosierdzie Boże dla Zbigniewa
18.30 +Józef i Wanda Adamek, Ewa Dagnan
Wtorek 19 IV
7.00 + Janusz Kowalczyk / od przyjaciół z par. św. Wojciecha
7.30 ++ Jerzy Chmiel w 14 r. śmierci, Krystyna Duniec w 24 r. śmierci
18.30 ++ Piotr Wąs w 20 r. śmierci, Tadeusz Buczak, O. Stanisław Rzepczyński
Środa
7.00
7.30
18.30

20 IV
O potrzebne łaski i opiekę MB dla Barbary w dniu urodzin
++ Zofia Chłopek w 5 r. śmierci, Zdzisław Chłopek w 20 r. śmierci
+ Krystyna Kalicka w 1 r. śmierci

Czwartek 21 IV
7.00 + Janusz Kowalczyk / od przyjaciół z par. św. Wojciecha
7.30 Dziękczynna z prośbą o Błogosławieństwo Boże i opiekę MB dla Zuzanny
i Ryszarda z rodziną
18.30 + Henryk Lembas w 20 r. śmierci
Piątek 22 IV
7.00 1) Dziękczynna za otrzymane łaski z przeproszeniem za grzechy
2) + Mieczysław
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Maria Łapińska / od męża, syna i córki
Sobota 23 IV
7.00 1) W intencji Panu Bogu wiadomej
2) Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Barbary i Grzegorza
w 14 r. ślubu i dla Adasia
7.30 + Janusz Kowalczyk / od przyjaciół z par. św. Antoniego
18.30 + Leszek Małaszek w 17 r. śmierci
Niedziela 24 IV
7.30 + Leszek Lowas w 1 r. śmierci
9.00 + Jerzy Kamiński
10.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i Jerzego
w 55 r. małżeństwa oraz dla Marka i Violetty i Małgorzaty i Artura w 25 r. ślubu
i dla ich rodzin
12.00 + Władysław, Genowefa, Józef
13.15 ++ Jerzy Błoniarczyk w 12 r. śmierci, Aleksander, Władysława Jędras
17.00 O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk
18.30 + Danuta Gwizdowska w 6 r. śmierci
20.00 Za Parafian

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 10, 27-30 /
Jezus powiedział: Moje owce słuchają Mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną i Ja daję
im życie wieczne. Nie zginą one na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój,
który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki Mego
Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy.

REFLEKSJA
Jeżeli ktoś należy do Jezusa, to nikt i nic go nie wyrwie z jego ręki. Jezus daje jeszcze coś
więcej – życie wieczne. Czy ktokolwiek jest w stanie obiecać mi tak dużo ???

Chrzest Polski.
Roczniki polskie pod rokiem 966 zanotowały: Mieszko książę Polski został ochrzczony. W
tak lakoniczny sposób zanotowano najbardziej przełomowy moment w historii Polski.
Okoliczności przyjęcia chrztu przez księcia Polan i jego poddanych giną w pomroce
dziejów, ale nie ulega wątpliwości, że akt ten zmienił diametralnie sposób życia wszystkich
mieszkańców państwa Polan, a przed samym krajem i jego mieszkańcami otworzyły się
zupełnie nowe i nieznane wcześniej możliwości. Jak było wcześniej? Nie zachowały się
żadne wiarygodne źródła, które informowałyby o wierzeniach pogańskich Polan. Zachowały
się natomiast pewne informacje o wierzeniach mieszkańców Rusi Kijowskiej oraz Słowian
Połabskich w X wieku. Bóg słowiański miał swoje imię. Na wschodzie Słowiańszczyzny, na
Rusi, był to Perun, a na zachodzie – Swaróg. Perun był uosobieniem błyskawicy. Książęta
ruscy, gdy zawierali pokój, np. z Bizancjum, składali m.in. przysięgę na Peruna. W
zachodniej Słowiańszczyźnie Bóg był czczony pod imieniem Swaroga. Był on uważany za
boga nieba czy też słońca. Śladem jego kultu w kraju Polan jest nazwa miejscowa Swarzędz
koło Poznania. W Polsce kult Swaroga potwierdzają też przysięgi składane na słońce aż do
XV w. Ze Swarogiem łączy się innego boga znanego z zachodniej Słowiańszczyzny –
Swarożyca, to nie inny bóg, tylko jego zdrobniała nazwa. Swarożycowi poświęcona była
najsłynniejsza słowiańska świątynia pogańska w Radogoszczy. Pogańscy Słowianie modlili
się do Boga, nie znali natomiast postu.

Bóg Słowian, chociaż święty, nie był jednak wszechmocny. Słowianie nie uważali, aby złe
uczynki wobec innych ludzi zmieniały ich relację z Bogiem. Rozumieli grzech jako
skrzywienie, czyli zejście ze słusznej drogi; złe uczynki zaś prowadziły ich zdaniem do
powstania zobowiązań, czyli długów. Słowianie nie znali takich duchów jak anioły, które
pośredniczyły między Bogiem a człowiekiem. Ludzie źli nie podlegali wiecznej karze
piekła; przeistaczali się w różnego rodzaju demony, jak upiory, wampiry, strzygi czy zmory.
Nie wiemy natomiast, co według wyobrażeń słowiańskich działo się z ludźmi dobrymi.
Żadna z kronik – ani Thietmara, ani Galla Anonima – nie przekazała nam daty przyjęcia
chrztu przez Mieszka I. Daty tej nie podają też żadne współczesne wydarzeniu źródła.
Dopiero znacznie późniejsze przekazy informują o dacie chrztu, a spośród nich jedynie dwa
źródła zasługują na uwagę. Są to dwa polskie roczniki: Rocznik kapitulny krakowski oraz
Rocznik dawny. Wszystkie przekazy innych źródeł czerpały z tych dwóch roczników.
Mieszko – poślubiając Dobrawę i przyjmując chrzest – kierował się doraźnymi interesami
politycznymi. Z pewnością jednak zdawał sobie sprawę, że korzyści i skutki wynikające z
przyjęcia chrześcijaństwa będą dalekosiężne, że całkowicie odmienią jego kraj, że
wprowadzą jego mieszkańców do zupełnie innej strefy kulturowej. Zbliżenie do
chrześcijańskiej Europy pociągało Mieszka jeszcze z innych powodów. Z naczelnika
plemiennego miał stać się chrześcijańskim władcą, co oznaczało wzmocnienie władzy i
wyniesienie ponad ogół współplemieńców. Władca pogański sprawował władzę z
przyzwolenia ogółu, władca chrześcijański – z woli Bożej. Dostojnicy państwowi i możni
byli zobowiązani do dochowania wierności takiemu władcy, podobnie jak niegdyś byli do
tego zobowiązani Apostołowie wobec Chrystusa. Religia chrześcijańska cementowała także
młode państwo, będące jeszcze zlepkiem plemiennych terytoriów. Z całą pewnością
względy osobiste, przemyślenia i własne przekonanie odegrały ważną rolę. Poganie, a wśród
nich Mieszko I, od dawna stykali się z religią chrześcijańską, która lepiej niż wierzenia
pogańskie tłumaczyła otaczający świat, przynosiła pocieszenie w nieszczęściach i
zapowiadała sprawiedliwy Sąd Boży: ukaranie ludzi złych i grzesznych, a wieczną nagrodę
dla sprawiedliwych i dobrych. Poganie pozostawali pod głębokim wrażeniem gorliwości
religijnej ówczesnych chrześcijan, z których niejeden nie wahał się oddać życia za wiarę.
Dlatego patrząc z perspektywy czasu na decyzję Mieszka nie wolno pomijać wymiaru
religijnego jego decyzji. Decyzji, która świadczy o osobistej wierze księcia. Nie dowiemy
się, jak do tej decyzji dojrzewał, jak się na nią zdobywał. Na pewno wielki wpływ na niego
miała jego małżonka – Dobrawa. Ale podjęcie tej decyzji, świadczy o otwarciu się na łaskę
wiary Mieszka i kto wie – może to była najodważniejsza decyzja jaką podjął w życiu.
/wykorzystałem fragmenty artykułu prof. T. Jasińskiego – Chrzest Polski/

Rocznica Chrztu Polski – ciekawostki prawdziwe, aczkolwiek nie całkiem na poważnie.
Ks. prof. Jan Kracik i ks. bp. Grzegorz Ryś, w książce pt. Dziesięć wieków Archidiecezji
Krakowskiej – podają udokumentowane historycznie fakty, że Małopolska została
ochrzczona trochę wcześniej. Wtedy, gdy została podbita i przyłączona do Państwa
Wielkomorawskiego. Jeżeli tak – to chyba tylko świętujemy ,,solidarnie” z resztą Polski.
Po drugie - 1050 lat po Chrzcie, ale czasami nam się zdarza ,,modlić” do pogańskiego boga
Pioruna. Druga zwrotka ,,sto lat ”, ma różne zakończenia. Jedna z wersji brzmi: niech mu
gwiazdka pomyślności nigdy nie zagaśnie , jak się z nami…. niech go piorun trzaśnie! To
taka pamiątka kulturowa po czasach pogańskich. Nie tekst, ale wezwanie. /ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA
1. W 1050. rocznicę chrztu Polski dziękujemy za dar wiary naszego Narodu, oraz każdej i
każdego z nas oraz prosimy, byśmy przyjmując sakramenty święte wytrwali w wierze,
nadziei i miłości. Z naczynia usytuowanego w prezbiterium można nabrać wody poświęconej
w Wigilię Paschalną do użytku domowego, np. do kropielnicy.
Dziś Światowy Dzień modlitw o Powołania, rozpoczynający Tydzień Modlitw o
Powołania do Kapłaństwa i Życia Konsekrowanego pod hasłem Powołani do Miłosierdzia.
Prosimy o modlitwę w intencji naszego kleryka Arkadiusza Litwiniuka i o nowe powołania
kapłańskie i zakonne z naszej parafii. Na stronie internetowej parafii prezentujemy warunki
przyjęcia do Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Krakowskiej.
W sobotę, 23 kwietnia uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego
patrona Polski. Odpust w sąsiedniej parafii z sumą o godzinie 11.00. Jeśli mowa o sąsiednich
parafiach, gratulujemy ks. Jackowi Piszczkowi, proboszczowi parafii św. Jacka mianowania
na urząd wicedziekana dekanatu Kraków-Bronowice.
2. W najbliższą sobotę, 23 kwietnia 2016 r. w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach odbędzie się jubileuszowa pielgrzymka dziękczynna za dar sakramentalnej
obecności Pana pośród nas. Organizatorzy zapraszają na nią członków wspólnot i osoby,
które prywatnie trwają na adoracji Najświętszego Sakramentu. Pielgrzymi pomodlą się, aby
praktyka całodziennej, a także całodobowej adoracji rozszerzała się w naszych parafiach.
Szczegóły na plakatach w gablotach.
3. Odpowiadając na prośbę Ojca Świętego Franciszka o pomoc humanitarną dla Ukrainy,
zgodnie z poleceniem ks. Kardynała Stanisława Dziwisza w najbliższą niedzielę, 24 kwietnia
br. zbierzemy ofiarę do skarbony przy wejściu na ten cel.
4. W minionym tygodniu przyjęliśmy z krakowskiej Caritas i rozprowadziliśmy w parafii
blisko 2 tony jabłek od polskich sadowników. W najbliższy wtorek otrzymamy kolejny
transport. Chcemy rozeznać rzeczywiste zapotrzebowanie na pomoc żywnościową w naszej
parafii. Jabłka pakowane są w kartonach po 14 kilogramów. Żeby otrzymać taki karton
trzeba zapisać się w zakrystii dziś po Mszy św. Odbiór transportu w holu przy przewiązce we
wtorek w godzinach od 11.00 do 13.00 i od 15.30 do 17.30. Dziękujemy osobom
pomagającym przy rozdawaniu darów i zapraszamy.
5. Dziękujemy wszystkim łącznikom i ofiarodawcom datków na sprzątanie kościoła, również
tym, którzy złożyli ofiary na tacę i do skarbony. Pokryją one 3/4 kosztów rocznego
sprzątania świątyni. Bardzo dziękujemy.
W imieniu rodziny Poli Zabierzowskiej dziękujemy wszystkim, którzy w Niedzielę
Miłosierdzia Bożego wsparli jej leczenie kwotą 7505,60 PLN. Wzrastają szanse na
uratowanie chorego oczka Poli przebywającej na leczeniu w USA.
6. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy triduum przed bierzmowaniem. Na Mszę św. o
godz.17.00 zapraszamy uczniów klas III gimnazjum z rodzicami. Kandydaci do
bierzmowania otrzymają podczas Mszy św. pamiątkowe krzyże.
Zapisy chętnych z naszej parafii do udziału w Światowych Dniach Młodzieży
rozpoczniemy w maju b.r.
7. Społeczność SP nr 153 w Krakowie zaprasza w środę 20 kwietnia br. o godzinie 17.00 na
Dzień Otwartych Drzwi Szkoły. W programie prezentacje przygotowane przez koło
teatralne, grupę baletową i grupy sportowe oraz zwiedzanie szkoły i rozmowy z
nauczycielami i dyrekcją.

