INTENCJE MSZALNE 7 - 14 V 2017
Poniedziałek 8 V
7.00 ++ Anna i Ludwik Szostak
7.30 ++ Karol i Helena Orlik / msza święta gregoriańska
18.30 ++ Za zmarłych z rodziny Synowców i Kaczmarczyków
Wtorek 9 V
7.00 O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB i zdrowie dla Genowefy w dniu 89 urodzin
7.30 + Jerzy
18.30 ++ Karol i Helena Orlik
Środa 10 V
7.00 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
7.30 ++ Stanisława i Władysław Zielińscy
18.30 O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty i Krzysztofa
Czwartek 11 V
7.00 + Adam Gąsiorek / od kolegów i koleżanek z LEA.
++ Irena, Katarzyna, Jadwiga
7.30 ++ Karol i Helena Orlik
18.30 + Artur Śliwa
Piątek 12 V
7.00 1) O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę MB dla ks. Stanisława Makowskiego
2) + Teresa w 1 r. śmierci
7.30 ++ Maria i Kazimierz Kędzierscy
18.30 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 10, 1-10 /
Jezus powiedział: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto nie wchodzi do owczarni
przez bramę, ale wdziera się inną drogą, ten jest złodziejem i rozbójnikiem. Kto jednak
wchodzi przez bramę, jest pasterzem owiec. Temu otwiera odźwierny, a owce słuchają jego
głosu; woła on swoje owce po imieniu i wyprowadza je. A kiedy wszystkie wyprowadzi,
staje na ich czele, owce zaś postępują za nim, ponieważ głos jego znają. Natomiast za
obcym nie pójdą, lecz będą uciekać od niego, bo nie znają głosu obcych». Tę przypowieść
opowiedział im Jezus, lecz oni nie pojęli znaczenia tego, co im mówił. Powtórnie więc
powiedział do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Ja jestem bramą owiec.
Wszyscy, którzy przyszli przede Mną, są złodziejami i rozbójnikami, a nie posłuchały ich
owce. Ja jestem bramą. Jeżeli ktoś wejdzie przeze Mnie, będzie zbawiony – wejdzie i
wyjdzie, i znajdzie pastwisko. Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć.
Ja przyszedłem po to, aby owce miały życie, i miały je w obfitości».

REFLEKSJA

Sobota 6 V
7.00 1) + Teresa Kralka / od sąsiadki p. Walczyk
2) + Jan Filipowicz w 4 r. śmierci
7.30 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
18.30 Aby wszyscy poznali Orędzie Fatimskie i każdego dnia wypełniali w swoim życiu
wezwanie z Fatimy

Ze wszystkich stron dociera do nas hałas. Słyszymy wokół wiele różnych dźwięków.
Samoloty, muzyka, samochody, ludzie, tramwaje, ogłoszenia, pociągi – kakofonia
dźwięków. I gdzieś tam głos Pana Jezusa. W czyj głos najczęściej się wsłuchujemy? Czyj
głos brzmi dla nas swojsko i miło, a czyj obco i zniechęcająco? Żeby znać głos Jezusa, trzeba
jednego – trzeba Go słuchać.

Niedziela 7 V
7.30 + Zofia Marchewka w 4 r. śmierci
9.00 O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB dla Zofii i Anny Turoń oraz o potrzebne łaski
dla całej rodziny
10.30 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska
12.00 Za Parafian
13.15 Dziękczynna za 25 lat kapłaństwa ks. Bogdana Jelenia
17.00 ++ Jerzy Błoniarczyk, Aleksander i Władysława Jędras
18.30 ++ O. Stanisław Rzepczyński, Piotr Wąs, Tadeusz Buczak
20.00 + Tadeusz Baranowski / intencja od wnuczki

Fatima.
W czasie objawień Matki Bożej Łucja de Jesus, Franciszek i Hiacynta Marto mieli 10, 9 i 7
lat. Urodzili się: 22 marca 1907, 11 czerwca 1908 i 11 marca 1910 r. Dzieci te mieszkały w
Aljustrel, wiosce w parafii Fatima. Objawienia, miały miejsce w małym gospodarstwie
należącym do rodziców Łucji, zwanym Cova da Iria, jakieś 2,5 km od Fatimy w kierunku
Leirii. Matka Boża ukazała się nad krzewem zwanym ilex, karłowatą odmianą dębu,
mającym około 1 metra wysokości. Franciszek mógł tylko widzieć Matkę Bożą, nie mógł Jej
jednak słyszeć. Hiacynta widziała i słyszała Ją. Natomiast Łucja widziała i słyszała Matkę
Bożą oraz rozmawiała z Nią. Objawienia miały miejsce około południa. Troje dzieci bawiło
się właśnie w Cova da Iria, gdy dostrzegły dwa błyski, podobne do błyskawicy, po których
ujrzeli Matkę Bożą nad drzewkiem. Była to, zgodnie z opisem Siostry Łucji, „Pani ubrana
na biało, bardziej błyszcząca niż słońce, promieniejąca światłem czystszym intensywniejszym
od kryształowego pucharu z wodą, prześwietlonego promieniami słonecznymi”.

Jej nieopisanie piękna twarz nie była „ani smutna, ani radosna, raczej poważna”, z
odcieniem łagodnego wyrzutu. Jej dłonie złożone jak do modlitwy, spoczywające na
piersiach, zwrócone były ku górze. Z prawej dłoni zwisał różaniec. Całe Jej szaty zdawały
się być zrobione ze światła. Suknia Jej była biała, płaszcz, również biały, obramowany
złotem, okrywał Jej głowę i sięgał do Jej stóp. Włosy i uszy nie były widoczne. Łucja nigdy
nie była w stanie opisać rysów twarzy Matki Bożej, ponieważ jej piękna nie da się wyrazić
ludzkimi słowami. Dzieci były tak blisko Matki Bożej – około jednego metra – że
znajdowały się wewnątrz blasku, jaki Ją otaczał, czy którym Ona sama promieniała. W
Fatimie Maryja objawiała się dzieciom sześciokrotnie. Od maja do października.

Cud słońca.
13 października 1917 roku w Fatimie Matka Boża po raz szósty ukazała się trojgu
portugalskim pastuszkom. Dzieciom towarzyszył ogromny tłum. Ludzie pobożni przyszli z
nakazu sumienia, inni ze zwykłej ciekawości. Niektórzy znaleźli się tam z obowiązku
służbowego. Trzy miesiące wcześniej Maryja zapowiedziała: W październiku powiem wam,
kim jestem i czego chcę oraz dokonam cudu, który wszyscy zobaczą, aby uwierzyli.
Wezwania Matki Bożej skierowane do ludzi oraz tajemnice, które otrzymały dzieci miały
uzyskać potwierdzenie, które powinno przekonać każdego co do prawdziwości objawień. 13
października 1917 r. w pobliżu Hiacynty, Franciszka i Łucji zgromadziły się tysiące
ludzi. Niektórzy szacują liczbę świadków cudu słońca w Fatimie na ponad 100 tys. ludzi. Nic
dziwnego, że wysłane przez władze prześladujące Kościół oddziały wojskowe nie
powstrzymały napierającego tłumu, który starał się dostać jak najbliżej pastuszków. Przy
końcu spotkania Łucji i Najświętszej Maryi Panny, w chwili gdy Maryja zaczęła się unosić, a
dziewczynka wykrzyknęła słowa „Popatrzcie na słońce!”, chmury się rozpierzchły
odsłaniając słońce, które wyglądało jak ogromny srebrny dysk. Lśniło tak intensywnie, jak
jeszcze nigdy, lecz jego blask nie oślepiał. Trwało to tylko chwilę. Ta ogromna kula zaczęła
jakby „tańczyć”. Słońce było jakby gigantycznym ognistym kołem, kręcącym się szybko.
Zatrzymało się na jakiś czas, zanim znów zaczęło kręcić się wokół swojej osi z
oszałamiającą prędkością. Następnie zaczęło przybierać różowy kolor na krawędziach i
ślizgać po niebie, wirując i rozsypując czerwone snopy płomieni. Światło to odbijało się na
ziemi, na drzewach i krzewach, a także na twarzach ludzi i na ich ubraniach, przyjmując
świetliste różnobarwne odcienie. Trzykrotnie ożywiona szaleńczym ruchem kula ognia
zaczęła drżeć i trząść się. Wydawało się, że opadając ruchem zygzakowatym spadnie na
przerażony tłum. Wszystko to trwało około dziesięciu minut. Na końcu słońce wspięło się
znów wijącym ruchem do punktu, z którego zaczęło opadać, na nowo przyjmując swój
spokojny wygląd i odzyskując zwykłą jasność swego światła. Wielu ludzi zauważyło, że ich
ubrania przemoknięte deszczem, od razu wyschły. Cud słońca został także zaobserwowany
przez wielu świadków znajdujących się poza miejscem objawień, w promieniu około
czterdziestu kilometrów.
O Objawieniach w Fatimie, a dokładnie o tajemnicach fatimskich będzie można przeczytać
w następnym numerze Wspólnoty, za tydzień. Natomiast w tym tygodniu serdecznie
zapraszamy do uczestnictwa w Triduum modlitewnym ( środa, czwartek, piątek ), przed
Jubileuszem objawień, jak i do sobotnich uroczystosci 100 lecia objawień Matki Bożej w
Fatimie. Szczegóły w ogłoszeniach parafialnych. Natomiast ogólnopolskie uroczystości
Jubileuszu Objawień Fatimskich, odbęda się na początku czerwca w Zakopanem, w kościele
Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptowkach. /ks.B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 4 NIEDZIELA WIELKANOCNA
1) Jutro Uroczystość św. Stanisława, biskupa i męczennika, głównego patrona Polski i
Archidiecezji Krakowskiej, imieniny ks. kardynała Stanisława Dziwisza i święcenia
diakonatu w katedrze wawelskiej o godzinie 9.00. W sobotę wspomnienie NMP z Fatimy.
Od najbliższej środy do piątku po Mszy św. wieczornej zapraszamy do wspólnej modlitwy
różańcowej w triduum poprzedzającym wspomnienie i stulecie objawień. W środę Róże
Różańcowe zachęcą nas zgodnie z przesłaniem objawień fatimskich do modlitwy, w
czwartek członkowie Akcji Katolickiej polecą nam troskę o uświęcenie naszych rodzin, w
piątek młodzież wezwie nas do przebaczenia. W sobotę wieczorem, w dzień 100-lecia
pierwszego objawienia fatimskiego w naszym kościele wieczór fatimski. O godz. 18.30
odprawimy Mszę św. wieczorną z kazaniem, po Mszy św. odmówimy różaniec i
odśpiewamy litanię do NMP, przejdziemy w procesji z figurą MB Fatimskiej i ze świecami
wokół kościoła, wspólną modlitwę zakończymy odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Nadto w czwartek podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w godzinach od 8.00 do
17.00 róże różańcowe, Odnowa w Duchu św. Manus Domini i Młynarze poprowadzą o
każdej pełnej godzinie część różańca świętego. Drugą część godziny przeznaczymy na
modlitwę w ciszy. 2) W najbliższą niedzielę Arcybiskup Metropolita Krakowski Marek
Jędraszewski zaprasza wszystkich Krakowian na procesję z Wawelu na Skałkę i na
Eucharystię, której będzie przewodniczył. Będzie to okazja do modlitwy o poszanowanie
Bożego ładu w życiu rodzinnym, społecznym i politycznym w naszej Ojczyźnie oraz do
wdzięczności za łaskę Światowych Dni Młodzieży i aktu przyjęcia Chrystusa, jako naszego
Króla i Pana. 3) W naszym kościele w najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie
13.15 podziękujemy Bogu za 25 lat kapłaństwa ks. Bogdana Jelenia i jego dwóch kolegów z
rocznika pracujących w naszym dekanacie, ks. Andrzeja Grodeckiego i ks. Wojciecha
Szeląga. 4) Spotkanie Kręgu Biblijnego w środę o godzinie 20.15. W najbliższy piątek o
godzinie 15.30 Julian Gołosz, student klasy organów prof. Mirosławy Semeniuk-Podrazy
oraz asystenta Arkadiusza Bialica Akademii Muzycznej w Krakowie zagra na naszym
instrumencie utwory Césara Franck'a, XIX-wiecznego francuskiego kompozytora i organisty
pochodzenia belgijskiego. W programie Chorały E-dur i h-moll oraz Fantazja C-dur op. 16.
Wstęp wolny. Zapraszamy. 5) Łącznicy pobrawszy zeszyty składkowe odwiedzą od 15 maja
wiernych prosząc o składkę na organizację procesji Bożego Ciała. Parafianie z rejonów bez
łącznika mogą opisaną ofiarę złożyć w kopercie na tacę. W zakrystii do kupienia ostatnie
egzemplarze albumu 100 lat Fatimy. Przy skarbonie do zabrania numer CHiTu też traktujący
o objawieniach fatimskich. 6) W sobotę, 10.06 wybierzemy się w Beskid Sądecki.
Planujemy Mszę św. i czerwcówkę w klasztorze Sióstr Klarysek w Starym Sączu,
dwugodzinny spacer granią Beskidu z piękną panoramą Tatr w okolicy Bacówki nad
Wierchomlą, biesiadę w cieniu ołtarza papieskiego z 1999 r., degustację Piwniczanki w
pijalni zdrojowej w Piwnicznej. Wyjazd o 6.30, powrót ok. 22.00. Koszt 50 PLN. Zapisy od
dziś w zakrystii. Decyduje kolejność zgłoszeń. 7) Boży Młyn zaprasza na spotkanie z Kubą
Blycharzem, Olą Maciejewską i Marysią Pękałą z zespołu NiemaGOtu. Podczas spotkania
poznamy okoliczności powstania hymnu ŚDM, podyskutujemy o mocy wiary i wspólnego
śpiewania, o projekcie muzycznym Nieśmiertelni wspomagającym Syryjczyków z Aleppo i o
planach muzyków na przyszłość. Zapraszamy w czwartek, 11.05.2017 r. o godz. 19.15. W
poniedziałek między godz. 16.00 a 18.00 spotkanie w Bożym Młynie Róż Żywego Różańca i
grupy pielgrzymkowej.

