INTENCJE MSZALNE 20 - 26 III 2017
Poniedziałek 20 III
7.00 1) ++ Józefa, Stanisław, Urszula
2) O Boże Błogosławieństwo w dniu imienin dla Józefa
7.30 + Witold Ryncarz
18.30 + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska
Wtorek 21 III
7.00 O Boże Błog.,Dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Bogdana / od parafian
7.30 + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska
18.30 + Adam Gąsiorek / intencja od rodz. Cyganik z Przegini Duchowej
Środa 22 III
7.00 + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska
7.30 + Paweł Bardan w 23 r. śmierci
18.30 ++ Jan Piątkowski. Eugeniusz i Józefa Gawron
Czwartek 23 III
7.00 + Józef Kaziród / od rodz. Rogala
7.30 + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska
18.30 ++ Władysława, Czesław, Eugenia, Wacław, Krystyna, zmarli z rodzin: Pryców,
Kistrów, Brożkiewiczów
Piątek 24 III
7.00 1) + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska
2) ++ Genowefa Koczwara w 14 r. śmierci i zm. z rodzin: Koczwarów i Tobołów
7.30 + Zbigniew Waligóra
18.30 O Boże Błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę MB i zdrowie dla Marii Koczwary
Sobota 25 III
7.00 1) + Adam Gąsiorek / od Andrzeja Figuła z rodziną
2) ++ Zofia, Jan, Józef i rodzeństwo
7.30 O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, potrzebne łaski i zdrowie dla Marii Wolskiej
18.30 + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska
Niedziela 26 III
7.30 Za Parafian
9.00 + Adam Gąsiorek / intencja od OAZY
10.30 + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska
12.00 O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Janusza
13.15 ++ Maria, Stefan, Józefa, Stanisław, Feliks
17.00 + Kazimierz Sagan
18.30 + Stanisław Kierzek i zm. z rodziny
20.00 + Maria Witkowska
Uwaga: Prosimy o dokładne sprawdzenie godzin, zamówionych Mszy świętych w terminie
rekolekcji parafialnych, w dniach 3-5 kwietnia 2017.
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /J 4, 5-15.19-26. 39- 42 lub J 4, 5-42/
Jezus przybył do miasta samarytańskiego zwanego Sychar, w pobliżu pola, które dał
Jakub synowi swemu, Józefowi. Było tam źródło Jakuba. Jezus zmęczony drogą siedział
sobie przy źródle. Było to około szóstej godziny. Wówczas nadeszła kobieta z Samarii,
aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: «Daj Mi pić!» Jego uczniowie bowiem udali się
przedtem do miasta, by zakupić żywności. Na to rzekła do Niego Samarytanka: «Jakżeż
Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić? » Żydzi bowiem i
Samarytanie unikają się nawzajem. Jezus odpowiedział jej na to: «O, gdybyś znała dar
Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: „Daj Mi się napić”, to prosiłabyś Go, a dałby
ci wody żywej. Powiedziała do Niego kobieta: «Panie, nie masz czerpaka, a studnia jest
głęboka. Skądże więc weźmiesz wody żywej? Czy Ty jesteś większy od ojca naszego,
Jakuba, który dał nam tę studnię, i on sam z niej pił, i jego synowie, i jego bydło?» W
odpowiedzi na to rzekł do niej Jezus: «Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto
zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu
dam, stanie się w nim źródłem tryskającym ku życiu wiecznemu». Rzekła do Niego
kobieta: «Panie, daj mi tej wody, abym już nie pragnęła i nie przychodziła tu czerpać.
Widzę, że jesteś prorokiem. Ojcowie nasi oddawali cześć Bogu na tej górze, a wy
mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga». Odpowiedział jej
Jezus: «Wierz Mi, kobieto, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w
Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my czcimy to, co
znamy, ponieważ zbawienie bierze początek od Żydów. Nadchodzi jednak godzina, nawet
już jest, kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać cześć Ojcu w Duchu i prawdzie, a
takich to czcicieli szuka Ojciec. Bóg jest duchem; trzeba więc, by czciciele Jego oddawali
Mu cześć w Duchu i prawdzie». Rzekła do Niego kobieta: «Wiem, że przyjdzie Mesjasz,
zwany Chrystusem. A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko». Powiedział do niej
Jezus: «Jestem nim Ja, który z tobą mówię». Wielu Samarytan z owego miasta zaczęło w
Niego wierzyć dzięki słowu kobiety. Kiedy więc Samarytanie przybyli do Niego, prosili
Go, aby u nich został. Pozostał tam zatem dwa dni. I o wiele więcej ich uwierzyło dzięki
Jego słowu, a do tej kobiety mówili: «Wierzymy już nie dzięki twemu opowiadaniu,
usłyszeliśmy bowiem na własne uszy i wiemy, że On prawdziwie jest Zbawicielem
świata».
REFLEKSJA
Pragnienie. Pragniemy: jedzenia, picia, miłości, spokoju, bezpieczeństwa, szczęścia,
zdrowia i zaspokojenia wielu, wielu innych ważnych potrzeb życiowych. A na którym
miejscu na tej liście, jest pragnienie wiary i wierności Panu Bogu?

W dzisiejszej ewangelii mamy wymienioną nazwę – Samaria i mieszkankę tego kraju
Samarytankę. Samarytanie są kilkakrotnie wspominani w Nowym Testamencie i wbrew
opinii ówczesnych Żydów, przedstawieni są jako ludzie dobrzy i uczynni a Jezus od nich nie
stroni. Szczególnie ważna jest przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie. Pan Jezus
zestawił w niej, miłosierne postępowanie Samarytanina, z obojętnością żydowskiego kapłana
oraz jego pomocnika – wobec pobitego człowieka. Dzięki tej przypowieści Samarytanin stał
się w wielu językach synonimem dobroczyńcy i wszedł na trwałe do kultury masowej.
Współcześnie wiele organizacji charytatywnych i fundacji chrześcijańskich nosi w nazwie
słowo Samarytanin. Kim byli ci ludzie? Ich nazwa pochodzi od miasta Samaria. Było ono
drugą stolicą północnego królestwa Izrael, po podziale pierwotnego państwa żydowskiego ok. 930 roku przed Chrystusem. Nazwę Samaria przejęło wtedy całe państwo. Tożsamość
narodowa Samarytan zaczęła się kształtować w VIII wieku przed Chrystusem. Powodem
były wojny z Asyrią i upadek ich królestwa. Znaczna część mieszkających w nim Żydów
została wysiedlona w głąb Asyrii, na ich miejsce sprowadzono innych mieszkańców
imperium, co się odbyło w czterech kolejnych przesiedleniach. W czasie pierwszego
przesiedlenia sprowadzono do Samarii ludność z północnomezopotamskich prowincji, w
tym również z prowincji Kuteh (Kutim). Z tego powodu Żydzi używali wobec Samarytan
określenia Kutim, co miało sugerować, że nie są Żydami, lecz Kutejczykami (nazywali ich
również Sydończykami, Szachemitami i Amha’aretami, czyli cudzoziemcami). Swój główny
ośrodek kultu religijnego, Samarytanie mieli na górze Gerazim. Po powrocie z niewoli
babilońskiej, Żydzi nie chcieli uznawać Samarytan za współwyznawców, pomimo tego, że
Samarytanie chcieli czynnie wspierać odbudowę Świątyni w Jerozolimie. Tę propozycję
Żydzi odrzucili, uznając Samarytan za nieczystych rytualnie. W odpowiedzi Samarytanie
sami ogłosili się odrębną wspólnotą religijną, a Żydów uznali za apostatów. W latach 350330 wybudowali własną świątynię na górze Gerazim. Używali też własnego kalendarza,
innego niż żydowski. Wrogość między obiema grupami stale się nasilała. Po powstaniu
Machabeuszy w połowie II w. przed Chrystusem, (w którym Samarytanie popierali
Seleucydów), Żydzi zaczęli ich prześladować i w 129 roku zniszczyli ich świątynię na
wzgórzu Gerazim. To wszystko spowodowało wielką wrogość obu narodów. W czasach
Pana Jezusa, Samarytanin był dla Żydów synonimem tego co złe i grzeszne.

,,Wielki ”

patron – święty Józef.
Chociaż mamy o Nim niewiele wiadomości, to często używamy określenia – wielki święty,
wielki patron/orędownik. W sposób dosłowny, tego określenia można użyć w miasteczku
Espaly-Saint-Marcel. Jest to niewielka miejscowość w środkowej Francji, położona nad
rzeką Borne. Tym co przyciąga tu wielu pielgrzymów jest usytuowane w samym sercu
miasteczka okazałe Sanktuarium św. Józefa Dobrej Nadziei. Sanktuarium, a właściwie
bazylika powstała w drugiej połowie XIX wieku na ruinach starej twierdzy. Tam w jednej
grocie był przechowywany i czczony przez miejscową ludność wizerunek świętego Józefa.
Nie było w tym miejscu żadnych objawień, ale dokonywało się tam wiele cudów. Osoby
modlące się do świętego doznawały łask, a ich modlitwy były wysłuchane. W 1910 roku w
bezpośrednim sąsiedztwie bazyliki na jednej z wulkanicznych skał wybudowano
monumentalną statuę św. Józefa tulącego Pana Jezusa. Jest to największy pomnik tego
świętego na świecie. Ma on przeszło 22 metry wysokości (wraz z cokołem) i waży około 75
ton. Model statuy zatwierdził osobiście sam papież Pius X w 1908 roku. I niech ktoś powie,
że święty Józef, nie jest ,,wielkim” patronem… . Święty Józefie – oręduj za nami!!! /ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE - 3 NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
1. Dziś wolontariusze Hospicjum św. Łazarza w ramach akcji Pola Nadziei składają
świadectwo o swojej pracy i wraz z wolontariuszami z katolickiej odnowy w Duchu Świętym
Manus Domini zbierają ofiary na potrzeby hospicjum. Pomóżmy w opiece nad chorymi u
kresu Ich ziemskiej drogi.
Dziś o 12.00 Msza św. w intencji solenizantów marcowych: ks. Proboszcza
Zbigniewa, ks. Bogdana, pp. kościelnych Edwardów i p. gospodyni Józefy. Niech Pan
rozpromienia swe Oblicze nad Nimi.
Jutro liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP. W sobotę Uroczystość
Zwiastowania Pańskiego. Podczas Mszy św. o godzinie 18.30 pomodlimy się o
poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci. Podejmiemy też, bądź odnowimy
Duchową Adopcję Dziecka Poczętego, czyli zobowiążemy się do codziennej modlitwy przez
9 miesięcy w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki oraz w intencji jego
rodziców. Deklaracje można pobrać przy skarbonie obok biuletynu Wspólnota.
2. Ks. prof. Michał Heller i pracownicy wydawnictwa Copernicus Center Press dziękują
księżom, chórowi Panama Chór, cukierni pp. Wilków za gościnność oraz parafianom, którzy
tak licznie przybyli na spotkanie. Imponuje im nasza wspólna praca na rzecz integracji i
aktywizacji parafian. My również dziękujemy bohaterom i organizatorom urodzinowego
spotkania Profesora. Tekst kazania, które wygłosił ksiądz profesor, znajduje się na stronie
internetowej parafii.
3. Wraz z arcybiskupem Markiem Jędraszewskim zapraszamy na kolejną liturgię w kościele
stacyjnym naszego dekanatu: na Mszę św. celebrowaną przez Metropolitę Krakowskiego w
piątek, 24 marca o 19.30 w kościele MB z Lourdes. Msza św. rozpocznie również w tym
kościele wydarzenie nazwane przez papieża Franciszka 24 godziny dla Pana, czyli
całodobową okazję do wspólnej modlitwy i spowiedzi św. Więcej informacji o kościołach
stacyjnych na stronie internetowej parafii. Ulotki o ,,dobie dla Pana’’ przy Wspólnocie.
W naszym kościele w każdy dzień Wielkiego Postu podczas każdej Mszy św.
okazja do spowiedzi św. Całodzienna spowiedź jak zawsze w czasie rekolekcji, we wtorek 2
kwietnia. Zapraszamy do udziału w nabożeństwach pasyjnych w niedziele i piątki Wielkiego
Postu i w całodziennej czwartkowej adoracji Najświętszego Sakramentu.
4. W sobotę, 25 marca br. o godzinie 16.00 w Bożym Młynie spotkanie z p. Janiną Ochojską,
Prezesem Polskiej Akcji Humanitarnej o dramatycznej sytuacji Syryjczyków i o tym że nie
możemy być na ich cierpienie obojętni.
5. Zgodnie z wcześniejszą zapowiedzią w ciągu najbliższych dni łącznicy odwiedzą lub już
odwiedzili wiernych w swoich rejonach z prośbą o ofiarę na sprzątanie naszego kościoła.
Osoby mieszkające w rejonach, które nie mają swego łącznika mogą złożyć taką ofiarę w
kopercie na tacę.
Wielu nie czeka na ogłoszenie kolejnej składki. Dziękujemy za wszelkie ofiary
regularnie składane przez wiernych do kopert na tacę i przelewane przez nich na konto
parafii.

