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Poniedziałek, 26 III

7.00 1) + Krystyna Cieślik - od Barbary Kostroń z rodziną
2) O zdrowie i opiekę Matki Bożej Miłosierdzia dla Ludwika
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 26)

W S P Ó L N OTA

Wtorek, 27 III

7.00 + Krystyna Cieślik - od Juliana i Jolanty Dukała
7.30 + Szymon Gądek, Maria żona
18.30 + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 27)

Środa, 28 III,

7.00 + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 28)
7.30 + Krystyna Cieślik - od Marii i Jana Szczepaniaków
18.30 ++ Franciszka, Andrzej, Anna, Antoni, Mieczysław

Wielki Czwartek, 29 III

18.30 1) Dziękczynna za ustanowienie sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa, za posługę
kapłanów w parafii i za kapłanów powołanych z naszej parafii
2) O Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej dla kapłanów
posługujących w parafii i dla powołanych z parafii
3) O święte i liczne powołania kapłańskie, zakonne i misyjne z parafii oraz o potrzebne
łaski dla kleryków Arkadiusza, Kefasa, Konrada i Macieja
4) + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 29)

Wielki Piątek, 30 III

18.30 Liturgia Męki Pańskiej

Wielka Sobota, 31 III
Liturgia Wigilii Paschalnej

19.00 1) + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 30)
2) + Stanisław Syrda w 6. rocz. śm.
3) ++ Franciszek i Alina
4) + Krystyna Cieślik - od Genowefy Żółkiewicz

Niedziela Wielkanocna, 1 IV

6.00 1) Za parafian
2) ++ Antoni i Maria Rinchowscy
3) + Bronisław Siuta w 18. rocz. śm.
4) + Krystyna Cieślik - od Zosi z Roztoki z rodziną
9.00 ++ Józefa i Stanisław oraz córka Urszula
10.30 + Józef Niezgoda, Józef Wójcik, Józef Orawiec
12.00 + Stanisław Tomczyk
13.15 ++ Marian, Franciszek, Agnieszka, Władysław
17.00 + Elżbieta Budzyna - od siostry
18.30 ++ Tekla, Józef, Maria
20.00 ++ Zofia i Witold oraz zmarli z rodziny

B I U L ET Y N I N FOR MA CY J N Y PA RA F I I Ś W. JA NA K A N T EG O
E wa n g e l ia n a n ie dz ie l ę ( J 1 2 , 1 2 - 1 6 )

w w w . j a n - ka nty . p l

Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus
przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw.
Wołano: «Hosanna! Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie»,
oraz: «Król Izraela!»
A gdy Jezus znalazł osiołka, dosiadł go, jak jest napisane:
«Nie bój się, Córo Syjonu!
Oto Król twój przybywa,
siedząc na oślęciu».
Z początku Jego uczniowie nie zrozumieli tego. Ale gdy Jezus
został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było napisane
i że tak Mu uczynili.

R e f l e ksj a
Kończy się powoli kolejny w naszym życiu okres Wielkiego Postu,
w którym obiecywaliśmy Panu Bogu poprawę, przemianę, nawrócenie,
będące nie jakąś tam autopoprawką lecz radykalnym opowiedzeniem się
za Jezusem. I kolejny raz stajemy przed lustrem i mówimy sami do siebie –
nie udało się.
Choć z drugiej strony wierzymy, że Bóg patrzy i dostrzega
w nas
to pragnienie, by być bliżej Niego. Czasami zastanawiamy się co jest
gorsze w życiu – wołać "hosanna Synowi Dawidowemu", czy też stanąć
w prawdzie i wołać "na krzyż z Nim"?
Biały kolor to dobro, a czarny to zło. Jesteśmy tacy „w paski”. Więc
dobrze jest wołać "hosanna", by mieć takie chwile w życiu, w których
odczuwamy radość bliskości z Jezusem. To pomoże nam wrócić, zapłakać
nad sobą, gdy tym samym głosem wypowiemy "na krzyż z Nim". Jezus jest
bardziej miłosierny dla nas, niż my sami…

X X X I I I Ś w iato w y D z ie ń M ł o dz ie ż y
<Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę
u Boga> (Łk 1, 30) to hasło tegorocznego XXXIII
Światowego Dnia Młodzieży, który odbywa się w dzisiejszą Niedzielę Palmową, na szczeblu diecezjalnym.
W orędziu z tej okazji Papież Franciszek podejmuje temat obaw
i niepokojów młodego pokolenia, które nieobce były również Maryi. Ona
„podobnie jak inne postacie z Pisma Świętego, drży w obliczu tajemnicy
powołania Boga. (…) Anioł, czytając w głębi jej serca, mówi do niej: „Nie bój
się”! Bóg czyta również w naszych sercach. Dobrze zna wyzwania, jakim
musimy stawić czoło w życiu, zwłaszcza, gdy stajemy w obliczu decyzji
fundamentalnych, od których zależy, kim będziemy i co zrobimy na tym
świecie. To „ciarki” jakie odczuwamy, gdy mamy do czynienia z decyzjami
dotyczącymi naszej przyszłości, naszego stanu życia, naszego powołania.
W takich chwilach jesteśmy wzburzeni i ogarnia nas wiele lęków”.
Pisząc o młodych papież zauważa, że „w wielu z was istnieją obawy
„drugoplanowe”, że nie jesteście kochani, lubiani, nie akceptowani takimi,
jakimi jesteście. (…) Niektórzy myślą: może Bóg chce ode mnie, albo zażąda
ode mnie za wiele”. Na wiele wątpliwości, które targają sercami młodych
papież proponuje środek zaradczy jakim jest „rozeznanie”: „Pozwala nam
ono uporządkować zamęt w naszych myślach i uczuciach, aby działać
w sposób właściwy i roztropny” – czytamy w orędziu. „W tym celu
zapraszam wszystkich, byście spojrzeli do swego wnętrza i nazwali wasze
lęki po imieniu. (…) <Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam brak
wiary?> (Mk 4,40). Ta reprymenda Jezusa wobec uczniów pozwala nam
zrozumieć, jak często przeszkodą dla wiary nie jest niewiara, ale bojaźń.
Dlatego dzieło rozeznania, po zidentyfikowaniu naszych lęków, musi nam
pomóc w ich przezwyciężeniu, otwierając nas na życie i ze spokojem
stawiając czoło wyzwaniom, jakie nam ono przedstawia”.
Następnie Papież pisze o „powołaniu”, czyli byciu wezwanym przez
Boga po imieniu, na wzór Maryi: „Bóg wzywając kogoś po imieniu
jednocześnie objawia mu jego powołanie, swój plan świętości i dobra,
poprzez który osoba ta stanie się darem dla innych i który uczyni ją
wyjątkową”. Kończąc orędzie Papież wzywa młodych do odwagi przyjęcia
powołania, które ukazuje Bóg, „odwagi realizowania tego, czego Bóg chce
od nas tu i teraz, w każdej dziedzinie naszego życia. Odwagi, by przyjąć
powołanie, które ukazuje nam Bóg; odwagi, by żyć naszą wiarą, nie
ukrywając jej ani nie pomniejszając” – czytamy w orędziu.

O g ł o s ze n ia n a N ie d z ie l ę Pa l m o w ą

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 okazja do spowiedzi św. od 7.00 do 9.00 Msza 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. Po Mszy św. przeniesiemy Najświętszy Sakrament do Ciemnicy.
3. W Wielki Piątek zachowujemy post ścisły i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych bez
prawa dyspensy. Okazja do spowiedzi św. od 7.00 do 9.00. O 15.00 Droga Krzyżowa. O 18.30
Liturgia Męki Pańskiej.
4. W Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego o 6.00 procesja rezurekcyjna, po niej Msza 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.
5. 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.
6. 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. Prosimy nie zwlekać ze
spowiedzią na ostatnia chwilę.
7. 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.
8. W Wielkim Tygodniu kancelaria parafialna czynna tylko w poniedziałek od godziny 16.30 do
18.00. 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.
9. 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.
10. Organizatorom, służbie liturgicznej i grupom parafialnym dziękujemy za przygotowanie drogi
krzyżowej po naszym osiedlu.
11. P. dr Agata Krasucka, psycholog przyjmuje w Poradni Pomoc Bliźniemu po wcześniejszym
anonsie telefonicznym. Prosimy zapoznać się z informacjami o dyżurach wolontariuszy
w poradni opublikowanymi na stronie internetowej i w gablotach parafialnych.
12. 9 kwietnia pielgrzymka do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Wyjazd
z parkingu przy kościele o 12.00 powrót ok. 17.00, koszt 5 PLN, zapisy również w zakrystii.
13. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zofię Dutkiewicz. Wieczny odpoczynek racz Jej dać
Panie...

