INTENCJE MSZALNE od 20 kwietnia do 26 kwietnia 2020
Poniedziałek, 20 kwietnia
7.00
1) O potrzebne łaski i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk w dniu urodzin;
2) + Edward Smaga – int. od administracji Wydziału Towarzystwa Ekonomicznego;
3) + Edward Markowski – int. od Bożeny z Rodziną
7.30
REZERWACJA p. Kapera
18.30 ++ Antonina i Stanisław i ++ Zm. z Rodziny
Wtorek, 21 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. ANZELMA, BISKUPA I DOK-
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KOŚCIOŁA
+ Edward Markowski – int. od Grupy robót z Niedzicy
+ Maria Siemieniec
O zdrowie i bł. Boże dla Barbary Kowalczyk a dla ++ zm. Mamy radość nieba
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Środa, 22 kwietnia
7.00
+ Janusz Maciaszkiewicz – int. od Róży VI.
7.30
1) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza; 2) + Zbigniew Janas w 17. rocz. śm.
18.30 O zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i potrzebne łaski dla Barbary Kowalczyk
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TORA
7.00
7.30
18.30

Czwartek, 23 kwietnia – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA BISKUPA I
MĘCZENNIKA, GŁÓWNEGO PATRONA POLSKI
7.00
1) O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Wojciecha Matygi w dniu imienin;
2) + Maria Majka
7.30
++ Jerzy Jamiński, + Jerzy Mazur
18.30 + Jerzy w dniu imienin
Piątek, 24 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA
7.00
1) + Janusz Maciaszkiewicz – int. od Róży VIII.;
2) O dobrą spowiedź, życie i śmierć dla Janusza; 3) + Maria Majka – int. od Sąsiadów
7.30
+ Janusz Maciaszkiewicz – int. od Siostry z Rodziną
18.30 + Damian oraz o bł. Boże dla Moniki I Franciszka
Sobota, 25 kwietnia – ŚWIĘTO ŚW. MARKA EWANGELISTY
7.00
1) + Helena Trzcińska, Członkini Róży V.
7.30
1) O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Jarosława Glonka w dniu imienin;
2) + Jan Tokarski w 25. rocz. śm.
18.30 O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Jarosława Łabędy w dniu imienin
III. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 26 KWIETNIA
7.30
O bł. Boże dla Michała Raźnego
9.00
W intencji Panu Bogu wiadomej
10.30 ++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Anna, Kazimierz, Marcin, Leokadia (ona), Michał, Andrzej
12.00 Dziękczynna w intencji Elżbiety i Jana w 55. rocz. ślubu o bł. Boże i opiekę MB na
dalsze lata życia
13.15 Za Parafian
17.00 ++ Maria i Halina
18.30 + Józef Andrzejewski w 22. rocz. śm.
20.00 ++ Zm. z rodziny Łuczkiewiczów i Ragów

jankanty.pl

EWANGELIA NA II. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ, CZYLI
Wieczorem w dniu zmartwychwstania, tam gdzie przebywali uczniowie, choć
drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami, przyszedł Jezus, stanął pośrodku i rzekł
do nich: «Pokój wam!». A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali się
zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: «Pokój wam! Jak
Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was posyłam». Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: «Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone,
a którym zatrzymacie, są im zatrzymane». Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do
niego: «Widzieliśmy Pana!». Ale on rzekł do nich: «Jeżeli na rękach Jego nie zobaczę
śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i ręki mojej nie włożę w bok
Jego, nie uwierzę». A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz
domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł, choć drzwi były zamknięte, stanął pośrodku i
rzekł: «Pokój wam!». Następnie rzekł do Tomasza: «Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż w mój bok, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym».
Tomasz w odpowiedzi rzekł do Niego: «Pan mój i Bóg mój!». Powiedział mu Jezus:
«Uwierzyłeś dlatego, że Mnie ujrzałeś? Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli». I wiele innych znaków, których nie zapisano w tej księdze, uczynił Jezus wobec
uczniów. Te zaś zapisano, abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i
abyście wierząc, mieli życie w imię Jego.

REFLEKSJA
Dobrze być uczciwym i prawdziwym wobec Boga, tak jak Tomasz. Dobrze
nie udawać wiary na miarę wielkich świętych wtedy, gdy nasze zawierzenie i modlitwa zaledwie raczkują. Dlaczego? Bo Ten, który przechodzi przez drzwi zamknięte i
wrota śmierci, wie o nas wszystko. Ale nie wykorzystuje tej wiedzy przeciwko nam,
tylko zawsze po to, by nam pomóc. Jeśli potrzeba naszej lichej wierze włożyć palec do
Jego boku – zgodzi się, tylko musimy mieć odwagę Mu o tym po prostu powiedzieć.

AKT ZAWIERZENIA ŚWIATA
MIŁOSIERDZIU BOŻEMU
W OBLICZU PANDEMII
Wszechmogący Boże, w obliczu pandemii, która dotknęła ludzkość, z nową gorliwością odnawiamy akt zawierzenia Twemu miłosierdziu, dokonany przez św. Jana Pawła II.
Tobie, miłosierny Ojcze, zawierzamy losy
świata i każdego człowieka. Do Ciebie z pokorą wołamy.
Spraw, aby ustała pandemia koronawirusa. Błogosław
wszystkim, którzy trudzą się, aby chorzy byli leczeni, a zdrowi
chronieni przed zakażeniem. Przywróć zdrowie dotkniętym
chorobą, dodaj cierpliwości przeżywającym kwarantannę, a
zmarłych przyjmij do swego domu. Umocnij w ludziach zdrowych poczucie odpowiedzialności za siebie i innych, aby przestrzegali koniecznych ograniczeń, a potrzebującym nieśli pomoc.
Odnów naszą wiarę, abyśmy trudne chwile przeżywali z
Chrystusem, Twoim Synem, który dla nas stał się człowiekiem i
jest z nami każdego dnia. Wylej swego Ducha na nasz naród i
na cały świat, aby ci, których zjednoczyła walka z chorobą,
zjednoczyli się także w uwielbieniu Ciebie, Stwórcy wszechświata i gorliwie walczyli również z wirusem grzechu, który
niszczy ludzkie serca.
Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
Maryjo, Matko Miłosierdzia, módl się za nami. Św. Janie
Pawle II, św. Faustyno i wszyscy święci, módlcie się za nami.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ

MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
1. Dziś z racji Uroczystości Bożego Miłosierdzia po każdej Mszy św. odmawiamy Koronkę do Bożego Miłosierdzia, zawierzając Mu cały świat i śpiewamy suplikacje o ustanie zarazy. Zachęcamy również do korzystania z transmisji telewizyjnych z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Odsyłamy do ich wykazu
z naszej strony internetowej.
2. W czwartek Uroczystość św. Wojciecha, Biskupa i Męczennika, głównego
Patrona Polski. Dzień imienin wikariusza, ks. Wojciecha Matygi. W sobotę święto św.
Marka Ewangelisty, dzień imienin metropolity krakowskiego Arcybiskupa Marka
Jędraszewskiego i wikariusza w naszej parafii, ks. Jarosława Glonka. Życzymy Solenizantom Błogosławieństwa Bożego, zdrowia i owocnej pracy duszpasterskiej i naukowej oraz polecamy Ich modlitwie naszych Parafian.
3. Od jutra przenosimy liturgię do kościoła górnego, którego powierzchnia
wedle najnowszych przepisów pozwala na udział w liturgii 80 osób, czyli w dni powszednie praktycznie bez ograniczeń ilościowych. Prosimy uczestniczących w liturgii
o zajmowanie miejsc z zachowaniem dwumetrowego dystansu od bliźniego (najlepiej
po jednej osobie w ławce) i o korzystanie z masek ochronnych.
Transmitujemy w niedziele Mszę św. o godzinie 12.00 i w dni powszednie
Msze św. o godzinie 18.30 i różaniec o ustanie epidemii o godzinie 20.30.
Jutro, w poniedziałek, 20 kwietnia odprawimy Mszę św. o godzinie 18.30
według formularza w czasie pandemii z odpowiednio dobranym zestawem czytań
mszalnych.
4. Pozostałe obostrzenia wynikające z walki o zatrzymanie epidemii zostają
utrzymane w mocy do odwołania. Szczegóły dostępne na stronie internetowej parafii i
w gablotach parafialnych.
5. Dziękujemy Parafianom za odpowiedzialność, cierpliwość i ostrożność
której wymaga od nas wspólna troska o ustanie epidemii.
Ubolewamy nad tym, że epidemia zmusiła nas do życia religijnego praktykowanego za pośrednictwem mediów. Nie przyzwyczajamy się do tego. Mamy świadomość, że zażyłość z Chrystusem bez wspólnoty, bez sakramentów, bez Kościoła, bez
ludu jest niebezpieczna, jak przypominają papież Franciszek i przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.
Pokładamy nadzieję w Miłosierdziu Bożym i w wysiłkach wszystkich ludzi
dobrej woli, zmierzających do normalizacji naszego życia i praktyk religijnych.

