INTENCJE MSZALNE od 02 IV do 08 IV 2018

1 kwietnia 2018

Poniedziałek Wielkanocny, 2 IV
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30

++ Genowefa i Julian
++ Maciej Gastoł i zmarli z rodziny
+ Ryszard
w 10. rocz. ślubu Natalii i Grzegorza z prośbą o Boże bł. dla małżonków i dla córek
Za parafian
+ Krystyna Cieślik - od Teresy i Aliny
+ Halina Zondiuk

Wtorek, 3 IV

7.00 O wybaczenie wzajemnych krzywd i urazów w rodzinie Władysława, Krystyny i Heleny
7.30 ++ Wiktoria, Franciszek Łukasik i zmarli z rodziny
18.30 + Ewa Kozioł - od Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH

Środa, 4 IV

7.00 + Krystyna Cieślik - od p. Siudek
7.30 ++ Janina i Czesław i zmarli z rodziny
18.30 W intencji Radia Maryja i tv Trwam oraz za wszystkie dzieła przy nich prowadzone

Czwartek, 5 IV

7.00 1) + Janusz Kowalczyk
2) + Krystyna Cieślik - od Jolanty Szabla-Jeż z rodziną
7.30 + Szczepan Szlezynger - od Zbigniewa Ficonia z rodziną
18.30 ++ Jan Piątkowski, Stanisław i Janina Grudzień oraz córka Kasia

Piątek, 6 IV
7.00
9.00
17.00
18.30

Za zmarłych wypominanych w wypominkach
+ Krystyna Cieślik - od rodziny Tobiaszów z Gródka nad Dunajcem
W int. dziękczynnej za Barbarę i Grzegorza w 16. rocz. ślubu z prośbą o dalsze Boże bł.
Wynagradzająca NSPJ - int. od Straży Honorowej NSPJ

Sobota, 7 IV

7.00 1) + Krystyna Cieślik - od bratowej Marii i córki Marzeny z rodziną
2) ++ Tekla i Stanisław Ryncarz
7.30 Wynagr. Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa - od Róż Różańcowych
18.30 ++ Stanisław w 42. rocz. śm., Michalina, Piotr, Jadwiga

Niedziela Miłosierdzia, 8 IV
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla członkiń III Róży oraz za zmarłych z Róży
++ Wiktoria w 35. rocz. śm. i Tadeusz Michalscy
++ Ryszard Kramer i zmarli z rodziny
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże dla Krystyny
i Adama w 60. rocz. ślubu
Za parafian
+ Włodzimierz Kobylski
++ zmarli z rodziny Mikuckich
++ Maria, Stanisław, Jerzy
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W S P Ó L N OTA
BIU LETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JA NA KA NTEGO
www.jan-kanty.pl
D ro dzy pa raf ia n i e i g o ś c i e !
Przeżywając Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego życzymy Wam, by namaścił Was
Duch Święty. Odrzućcie kwas złości
i przewrotności. Wybierajcie czystość
i prawdę. Przyjmijcie Chrystusowy styl
życia. Alleluja!
W a s i d u s z pa s te rze
E wa n g e l ia n a n ie dz ie l ę ( J 2 0 , 1 - 9 )
Pierwszego dnia po szabacie, wczesnym rankiem, gdy jeszcze było
ciemno, Maria Magdalena udała się do grobu i zobaczyła kamień odsunięty
od grobu. Pobiegła więc i przybyła do Szymona Piotra oraz do drugiego
ucznia, którego Jezus kochał, i rzekła do nich: «Zabrano Pana z grobu i nie
wiemy, gdzie Go położono».
Wyszedł więc Piotr i ów drugi uczeń i szli do grobu. Biegli obydwaj
razem, lecz ów drugi uczeń wyprzedził Piotra i przybył pierwszy do grobu.
A kiedy się nachylił, zobaczył leżące płótna, jednakże nie wszedł do środka.
Nadszedł potem także Szymon Piotr, idący za nim. Wszedł on do wnętrza
grobu i ujrzał leżące płótna oraz chustę, która była na Jego głowie, leżącą
nie razem z płótnami, ale oddzielnie zwiniętą w jednym miejscu. Wtedy
wszedł do wnętrza także i ów drugi uczeń, który przybył pierwszy do grobu.
Ujrzał i uwierzył. Dotąd bowiem nie rozumieli jeszcze Pisma, które mówi,
że On ma powstać z martwych.

Świąteczna refleksja
ZMARTWYCHWSTANIE - ABSOLUTNA NOWOŚĆ BOGA
H. U. von Balthasar, wielki współczesny teolog, w swoich rozważaniach
o Tajemnicy Paschalnej Chrystusa nalega, aby nie banalizować związku
pomiędzy męką i zmartwychwstaniem. Męka nie stanowi tylko preludium do
zmartwychwstania. Ale też zmartwychwstanie nie jest jedynie szczęśliwym
zakończeniem nieszczęśliwej historii Jezusa. Obie rzeczywistości należy
traktować w sposób jednakowo głęboki i zasadniczy. Męka Jezusa kończy
ludzkie doświadczenie Syna Bożego. Śmierć Jezusa jest prawdziwa. Jezus
doświadczył śmierci tak, jak doświadcza jej każdy człowiek umierający. Istnieje
nieskończona przepaść pomiędzy śmiercią a zmartwychwstaniem, którą może
przebyć tylko sam Bóg.
Prawdę o zmartwychwstaniu bardzo trudno przyjąć, ponieważ zaprzecza
naszemu ludzkiemu doświadczeniu i każe nam otworzyć się na tajemnicę.
Kontemplując ewangeliczne perykopy mówiące o Zmartwychwstaniu Jezusa
nieustannie pamiętajmy, iż mamy do czynienia z wielką tajemnicą naszej wiary.
Wszystko, co dotyczy Zmartwychwstania Jezusa (...) jest bez analogii — brakuje
jakiegokolwiek odpowiednika w naszych dziejach dla tej Prawdy wiary (C. M.
Martini). W tajemnicy paschalnej dotykamy nieprzewidywalnego działania
Bożego, absolutnej nowości Boga, który nieustannie wszystko czyni nowym.
Mówimy nieraz, iż nasze życie z Boskiego dopuszczenia jest naznaczone
krzyżem i cierpieniem. Trzeba nam jednak zawsze pamiętać, że jest to tylko
część prawdy. Drugą część tej prawdy stanowi stwierdzenie, iż nasze życie ma
być naznaczone także radością i pokojem, które przynosi Zmartwychwstały.
Doświadczenie radości z Jezusem uwielbionym nie usuwa jednak z naszego
życia na ziemi krzyża i cierpienia, ale umacnia nas w jego dźwiganiu
w cierpliwości i chrześcijańskiej nadziei. Doskonały przykład tej paschalnej
radości pośród cierpienia daje nam św. Paweł: „A jeśli nawet krew moja ma być
wylana przy ofiarniczej posłudze około waszej wiary, cieszę się i dzielę radość
z wami wszystkimi: a także i wy się cieszcie i dzielcie radość ze mną! (Flp 2, 17–
18). Również i naszą łaską i radością jest nie tylko wierzyć w Chrystusa, ale
także dla Niego cierpieć” (por. Flp 1, 29–30). Radość z Jezusem
Zmartwychwstałym doświadczana nawet pośród cierpień i prześladowań jest
zapowiedzią i przedsmakiem wiecznej radości.
Doświadczenie radości i pokoju Jezusa Zmartwychwstałego obecne nawet
pośród cierpienia i krzyża dane jest nie tylko dla nas samych, ale także dla tych,
którzy nie umieją jeszcze cieszyć się z Jezusem Zmartwychwstałym. Mamy
dzielić się z naszymi braćmi naszym zaufaniem Jezusowi, aby i oni powierzając
się Jemu, mogli w swoich utrapieniach odnajdywać tę radość, która płynie
z tajemnicy Jego Zmartwychwstania.

O g ł o s ze n ia n a N ie d z ie l ę Z m a rt w y c h ws ta n ia
1. Kończymy przeżywanie Triduum Paschalnego. Trwa Oktawa Wielkanocy.
W Poniedziałek Wielkanocny nie odprawiamy Mszy św. o 20.00. pozostałe Msze św.
jak w każdą niedzielę. Jutro przeczytamy list Rektora UPJP 2 i tradycyjnie zbierzemy
składkę na potrzeby tej uczelni.
W piątek ze względu na Oktawę Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego nie
obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.
2. Za posługę w Wielkim Tygodniu dziękujemy kapłanom, panu organiście
Andrzejowi, chórom Amicus i PanaMa Chór, scholi oazowej i orkiestrze parafialnej,
lektorom i ministrantom, panom kościelnym Edwardowi Śliwińskiemu, Edwardowi
Kośmidrowi, pani Elżbiecie i pani Marzenie ze współpracownicą za dekoracje
kwiatowe i porządki, Honorowej Straży NSPJ, Różom Żywego Różańca, Rodzinie
Radia Maryja, Kręgowi Biblijnemu, oazie, Akcji Katolickiej, Odnowie w Duchu
Świętym, Kręgom Domowego Kościoła, paniom z Zespołu Charytatywnego.
3. Najbliższa niedziela to Święto Bożego Miłosierdzia. Rozpocznie ona 74. Tydzień
Miłosierdzia pod hasłem Mocni w Duchu Świętym. Po Mszach św. odmówimy przed
Najświętszym Sakramentem Koronkę do Miłosierdzia Bożego. W dniach nowenny
trwającej przed tą uroczystością po Mszy św. o godzinie 18.30 odmówimy Koronkę
do Miłosierdzia Bożego.
Pielgrzymka wiernych z naszej parafii do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego
i Centrum Nie lękajcie się w poniedziałek, 9 kwietnia. Wyjazd o godz. 12.00 z parkingu
pod kościołem. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii po każdej Mszy św.
4. W I czwartek kwietnia adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele dolnym
od 8.00 do 20.00 z przerwą na wieczorną Mszę św. O 18.00 nabożeństwo do św. Jana
Kantego zwłaszcza dla środowiska akademickiego, oraz dla czyniących
i korzystających z dzieł miłosierdzia. W I piątek m-ca Msze św. i adoracje jak zawsze.
5. W Oktawie Wielkanocy od Wtorku Wielkanocnego Msze św. odprawiamy
w kościele dolnym.
6. W najbliższą niedzielę na Mszę św. o godzinie 10.30 zapraszamy uczniów klas
III SP i ich rodziców. Po Mszy św. spotkanie rodziców dzieci w kaplicy MBM. Zmiana
tajemnic różańcowych dla Róż Różańcowych w niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30.
7. W Bożym Młynie w piątek o godz. 18.00 spotkanie z dr inż. Tomaszem
Stachurą nt. Map myśli.
8. Jeśli bliscy Zmarłych, których pogrzeby odprawiane są przez duszpasterzy
innych parafii mają życzenie, by Ich wspomnieć w modlitwie przed
błogosławieństwem podczas niedzielnej Mszy św. prosimy, by zaznaczyli to przy
pobieraniu zgody na pogrzeb w innej parafii. W minionym tygodniu pożegnaliśmy
śp. Urszulę Lelek. W poprzednim, w kościele i na cmentarzu parafialnym parafii św.
Wojciecha i MB Bolesnej w Modlnicy śp. Jana Kopra. Wieczny odpoczynek racz Im dać
Panie...

