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Poniedziałek 10 IV

7.00 O Boże Błogosławieństwo dla Róży Męskiej i członków ich rodzin oraz o pokój
wieczny dla zmarłych członków z róży
7.30 + Maria Puchala / intencja od koleżanek z Przedszkola nr 137
18.30 + Krzysztof Biesaga / od sąsiadów
Wtorek 11 IV

7.00 ++ Agata i Władysław Wilkosz w r. śmierci
7.30 + Krystyna Chmielowska / od Gminnego ZOZ w Kętach
18.30 + Adam Gąsiorek / od rodziny Orlik

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ
/ DZIŚ CZYTANA JEST MĘKA PAŃSKA - Mt 26, 14-27,66 /

Środa 12 IV

7.00 + Adam Gąsiorek / od rodziny Machaczków z Kłokoczyna
7.30 ++ Zmarli rodzice: Bolesław i Helena
18.30 + Krzysztof Biesaga / od sąsiadów
Wielki Czwartek 13 IV

18.30 1) Intencja dziękczynna za ustanowienie sakramentów: Eucharystii i Kapłaństwa,
za posługę kapłanów w naszej parafii oraz za kapłanów powołanych z naszej parafii
2) O Boże Bł. , Dary Ducha Św. i opiekę MB dla kapłanów posługujących w naszej
parafii, obecnie i w latach ubiegłych oraz dla kapłanów powołanych z naszej parafii
3) O święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne oraz o potrzebne łaski
dla kleryków: Arkadiusza i Piotra
4) ++ Helena, Julianna, Jozef, Kazimierz
Wielka Sobota 15 IV

19.00 1) ++ Edward i Helena Cabaj / intencja od córki
2) ++ Wojciech i Katarzyna
3) ++ Tomasz i Maria. Maksymilian i Maria
4) O Boże Błogosławieństwo dla Marii i Marka w 51 r. ślubu
Niedziela Wielkanocna 16 IV

6.00 1) + Bronisław Siuta
2) + Katarzyna Kabut / od rodziny Skoczyńskich
3) + Władysław Wach w 2 r. śmierci
4) ++ Marianna, Jan, Ryszard
9.00 ++ Józefa, Stanisław, Urszula
10.30 Dorota i Robert Zielińscy w 30 r. ślubu. Grzegorz i Magdalena Sosin w 18 r. ślubu
- dziękczynna z prośba o Boże Błogosławieństwo i potrzebne łaski
12.00 + Jan Jarząb w 11 r. śmierci
13.15 1) Za Parafian
2) + Bogumił Jasiński
17.00 + Elżbieta Budzyna
18.30 Nowenna: 1)++ Adrian, ks. Mikołaj, Genowefa, 2) ++ Magdalena Sosin, Stefan Samek
20.00 ++ Alicja, Józef, Bogusław

Ewangelia w czasie procesji z palmami – Mt 21, 1-11
Gdy się przybliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał
swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie oślicę
uwiązaną i źrebię z nią. Odwiążcie je i przyprowadźcie do Mnie. A gdyby wam kto co mówił,
powiecie: Pan ich potrzebuje, a zaraz je puści”. Stało się to, żeby się spełniło słowo proroka:
Powiedzcie Córze Syjońskiej: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na
osiołku, źrebięciu oślicy. Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili
oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On usiadł na nich. A ogromny tłum słał swe
płaszcze na drodze, inni obcinali gałązki z drzew i ścielili na drodze. A tłumy, które Go
poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: „Hosanna Synowi Dawida. Błogosławiony,
który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach”. Gdy wjechał do Jerozolimy,
poruszyło się całe miasto, i pytano: „Kto to jest?” A tłumy odpowiadały: „To jest prorok
Jezus z Nazaretu w Galilei”.
REFLEKSJA
W niedzielę palmową tłumy ludzi krzyczały – Hosanna! Kilka dni później, w Wielki Piątek,
tłumy krzyczały – ukrzyżuj go! Co się stało w sercach i umysłach tych ludzi, w ciągu kilku
dni? Co trzeba zrobić, żeby w moim życiu nie doszło do takiej zmiany?

Święte Triduum Paschalne – najważniejsze dni w roku liturgicznym.
Triduum Paschalne Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego rozpoczyna się liturgią
Eucharystyczną Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek, a kończy nieszporami Niedzieli
Zmartwychwstania Pańskiego. Oprócz Mszy św. Wieczerzy Pańskiej, Triduum obejmuje
liturgię Męki Pańskiej w Wielki Piątek oraz liturgię Wigilii Paschalnej w sobotę wieczorem.
Centrum tych dni stanowi liturgia Wigilii Paschalnej, a nie, jak to się często przyjmuje,
poranna Msza święta w Niedzielę Zmartwychwstania. Obchody Paschalne rozpoczyna Msza
Wieczerzy Pańskiej, sprawowana w Wielki Czwartek wieczorem. Celebracja ta ma
przypomnieć Ostatnią Wieczerzę Chrystusa spożywaną w wieczerniku z uczniami na dzień
przed męką. Wydarzenia Wielkiego Czwartku można podzielić na dwie części:

to, co się wydarzyło w Wieczerniku, oraz wypadki, które miały miejsce na Górze Oliwnej.
Podczas Ostatniej Wieczerzy Chrystus ustanawia dwa sakramenty: Eucharystię i
Kapłaństwo. Na pamiątkę tego wydarzenia liturgię wielkoczwartkową sprawuje się w
kolorze białym. Po Eucharystii kapłan wynosi Najświętszy Sakrament do specjalnej kaplicy
- ciemnicy, w której następnie trwa adoracja. Jest to w symboliczny sposób przypomnienie
modlitwy Chrystusa w Ogrójcu. Wielki Piątek to dzień zadumy, w którym rozważa się mękę
Chrystusa, dlatego też używane są czerwone szaty liturgiczne. Cała liturgia tego dnia jest
przepojona powagą oraz skupieniem. Podczas wszystkich obrzędów milczą organy i dzwony,
zaś surowy charakter wystroju wnętrza kościoła podkreśla pokutny charakter dnia. W Wielki
Piątek nie udziela się żadnych sakramentów. Wyjątkiem jest sakrament chorych, którego
można udzielić, ale tylko w sytuacjach zagrożenia śmiercią. Mimo takiej surowości, cała
liturgia, choć poważna, przepełniona jest nadzieją. W tym bowiem dniu dokonało się
zapowiadane od tysiącleci przez proroków zbawienie ludzkości. Można by rzec, że to dzień
przebaczenia i powszechnej amnestii. Tego dnia nie odprawia się Mszy Świętej, ponieważ
Chrystus – najwyższy Kapłan – sam złożył ofiarę z siebie. Eucharystii nie sprawuje nawet
papież. Na obrzędy Wielkiego Piątku składają się: liturgia słowa, uroczysta modlitwa
powszechna, adoracja krzyża, a także Komunia święta. Obrzędy kończą się przeniesieniem
Eucharystii do Bożego Grobu i nocnym czuwaniem. Obrzędy Wigilii Paschalnej stanowią
nierozerwalną całość z Wielkanocą i dlatego są bogate w treści liturgiczne i obrzędowe. Na
wielkanocny charakter liturgii wskazuje biały kolor szat liturgicznych. Obrzędy Wigilii
Paschalnej powinny rozpoczynać się wieczorem w sobotę, po zachodzie słońca. Podkreśla to
już sama nazwa "wigilia", która w pierwotnej tradycji chrześcijańskiej była zawsze nocnym
czuwaniem. Zgodnie z wielowiekową tradycją, jest to noc modlitewnego czuwania przed
dniem Zmartwychwstania Chrystusa. Druga część nazwy - "paschalna" pochodzi z języka
hebrajskiego od słowa "pascha" i oznacza tyle co "przejście". Wskazuje ona na przejście z
grzechu do odkupienia, przejście Jezusa z tego świata do Ojca, a wreszcie prawdziwe i
ostateczne przejście od śmierci do życia. Dla ścisłości należy jednak podkreślić, że w
odróżnieniu od określenia Wigilia Paschalna, które oznacza obrzędy sprawowane w nocy z
Wielkiej Soboty na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, samo słowo "pascha" dotyczy
nie tylko Wigilii Paschalnej lub Niedzieli Wielkanocnej, ale całego Triduum. Liturgia
Wielkiej Soboty trwa dość długo, bo dotyczy tego, co najważniejsze - całej tajemnicy
Zbawienia. Po dniu milczenia i modlitwy, kiedy adorujemy Jezusa złożonego w grobie, w
momencie, gdy zapadnie zmrok, Kościół gromadzi się na świętych obrzędach. Wierni,
pragnący być posłuszni upomnieniu Ewangelii, trzymając zapalone świece w rękach, starają
się być podobni do ludzi, którzy oczekują na przyjście swojego Pana. Chcą, aby, gdy
powróci, zastał ich czuwających i zaprosił do swojego stołu na niebieską ucztę. Liturgia
Wigilii Paschalnej ma cztery części: 1) obrzęd światła, na który składają się poświęcenie
ognia, przygotowanie paschału, procesja do kościoła, zapalenie świec i śpiew hymnu o
nazwie Exultet, 2) liturgia słowa, na którą składają się co najmniej cztery czytania (ukazują
one wielkie dzieła Boga, jakich dokonał dla swojego ludu), 3) liturgia chrzcielna, podczas
której następuje błogosławieństwo wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych,
a w niektórych kościołach jest jeszcze obrzęd chrztu i bierzmowania; 4) liturgia
eucharystyczna, podczas której Chrystus Pan zaprasza do stołu wszystkich odkupionych
Jego śmiercią i zmartwychwstaniem.
Pamiętajmy o wielkim znaczeniu Triduum
Paschalnego i o jego głębokiej wymowie, a także pięknie liturgii i starajmy się jak najlepiej
przeżyć ten najważniejszy czas, w ciągu całego roku liturgicznego. / ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – NIEDZIELA PALMOWA 9 KWIETNIA
1) Dziś w Kościele Katolickim 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. 2) W Wielki Czwartek, w dzień Ostatniej Wieczerzy,
ustanowienia Najświętszego Sakramentu i Sakramentu Kapłaństwa okazja do spowiedzi
św. od 7.00 do 9.00 Msza św. Krzyżma Pańskiego w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w
Łagiewnikach 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 Amicus, 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. Po komunii przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Grobu
Bożego i odśpiewamy 3 części Gorzkich Żali. Adoracje przez całą noc dla młodzieży
oazowej, dla Rodziny Radia Maryja, Honorowej Straży NSPJ i mieszkańców z
poszczególnych ulic jak w ulotkach. Ofiarę zebraną w czasie adoracji zwyczajowo
przeznaczymy na utrzymanie Grobu Bożego. W Wielką Sobotę, w dzień zstąpienia Jezusa
do otchłani od 10.00 do 15.00 w kościele górnym co 20 minut poświęcenie pokarmów. 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 uroczystą 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. 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. 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 czynna tylko w poniedziałek od godziny 16.30 do 18.00. W
Tygodniu Wielkanocnym kancelaria urzęduje w czwartek i sobotę. W Wielkim Tygodniu
Boży Młyn nieczynny. Jadłodajnia św. Jana Kantego dla bezdomnych nieczynna od
Wielkiego Czwartku do Wtorku Wielkanocnego. 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. 7) Księżom Andrzejowi, Dariuszowi, spowiednikom, nauczycielom,
katechetkom: p. Karolinie i p. Anicie, panom: organiście i kościelnym, służbie liturgicznej i
scholi dziecięcej dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu owocnych rekolekcji parafialnych
i drogi krzyżowej po naszym osiedlu.

