
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 19 kwietnia do 25 kwietnia 2021 

Poniedziałek, 19 kwietnia 
7.00 1) + Zbigniew Grześkow; 2) + Wiesława Kowalczyk – int. od Mamy i Siostry z Ro-

dziną; 3) O miłosierdzie Boże dla Agnieszki za życia i po śmierci 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 + Zofia Maciaś-Ciura 

Wtorek, 20 kwietnia  
7.00 + Zbigniew Grześkow 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30  ++ Janina, Mieczysław Hahn 

Środa, 21 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. ANZELMA, BISKUPA I DOKTO-

RA KOŚCIOŁA 

7.00 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30 O bł. Boże i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk z okazji urodzin 

Czwartek, 22 kwietnia  
7.00  1) + Zbigniew Grześkow; 2) + Wiesława Kowalczyk – int. od rodziny Ślęczków 

7.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

18.30 ++ Maria i Kazimierz 

Piątek, 23 kwietnia – UROCZYSTOŚĆ ŚW. WOJCIECHA, BISKUPA I MĘ-

CZENNIKA 

7.00 1) ++ Ks. prałat Wojciech Święs, siostra Gerwazja Kłusek; 2) + Maria Dzieża – Msza 

Święta gregoriańska; 3) O bł. Boże i zdrowie dla Ewy i Wojciecha w 9. rocz. ślubu i ich Ro-

dziny oraz w podziękowaniu za otrzymane łaski 

7.30 ++ Jerzy Chmielek i ++ Zm. z rodzin Sklorz i Chmielek 

18.30 + Jerzy Polański w dniu imienin  

Sobota, 24 kwietnia – WSPOMNIENIE ŚW. JERZEGO, MĘCZENNIKA 

7.00 1) + Alicja Kucharczyk – int. od rodziny Wojtaszek; 2) + Zbigniew Grześkow 

7.30 1) + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska; 2) + Edward Olech – int. od wnuka, 

Michała z Rodziną 

18.30 ++ Józef, Adam, Michalina, Janina, Franciszek 

IV. NIEDZIELA WIELKANOCNA, 25 kwietnia – ŚWIĘTO ŚW. MARKA, 

EWANGELISTY 
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej 

9.00 ++ Władysław, Genowefa, Józef  

10.30 + Maria Dzieża – Msza Święta gregoriańska 

12.00 1) + Franciszek w rocz. śm.; 2) O bł. Boże i zdrowie w posłudze kapłańskiej dla       

ks. Wojciecha i w posłudze dla Parafii i Odnowy w DŚ dla p. Wojciecha Kurzyńskiego – int. 

od Duszpasterzy 

13.15 O bł. boże dla Małgorzaty i Jana 

17.00 ++ Zygmunt w 33. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny 

18.30 + Tadeusz Bodek – int. od Rodziny 

20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 
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EWANGELIA NA III. NIEDZIELĘ WIELKANOCNĄ 

/Łk 24, 35-48/  

Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy 

łamaniu chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do 

nich: «Pokój wam!». Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz 

On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w 

waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i 

przekonajcie się: duch nie ma ciała ani kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych 

słowach pokazał im swoje ręce i nogi. Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i 

pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?». Oni podali Mu 

kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. Potem rzekł do nich: «To właśnie 

znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem jeszcze z wami: Musi się wypeł-

nić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza, u Proroków i w Psal-

mach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. I rzekł do nich: «Tak jest 

napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia zmartwychwstanie; w imię Jego 

głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, po-

cząwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego». 

 

REFLEKSJA 

Obecność Jezusa przynosi pokój. Kiedy Pan wkracza ze swoją łaską w na-

sze życie – niekiedy po długim czasie oczekiwania i wielu modlitwach – radość 

jest tak wielka, że aż trudno uwierzyć. Jezus w obecności apostołów spożywa ka-

wałek pieczonej ryby, by dać dowód swej rzeczywistej obecności w ciele. Każde-

go dnia Bóg przychodzi, by obsypywać nas swymi łaskami i pragnie dzielić z nami 

codzienność. Otwórzmy serce, a otrzymamy o wiele więcej, niż prosimy. 



ZMARTWYCHWSTANIE – 

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIE, 

CZ. II 

Dla Perreta stało się oczywiste, że każdy, kto odrzuca fakt zmartwych-

wstania Jezusa, nie czyni tego z historycznych przyczyn. Historia – w takim 

stopniu, w jakim jest do tego zdolna – prowadzi do przyjęcia tej prawdy. 

Trzeba też podkreślić, że relacje o zmartwychwstaniu Chrystusa w pi-

smach Nowego Testamentu wzajemnie się uzupełniają. Są w nich bowiem sta-

łe, niezmienne fakty: obecność kobiet u grobu, pusty grób i nienaruszone płót-

na grobowe, spotkania ze Zmartwychwstałym. Cały przekaz o zmartwychwsta-

niu Jezusa jest jednoznaczny. 

To prawda o tym, że Chrystus umarł – zgodnie z Pismem – za nasze 

grzechy, że został pogrzebany, że zmartwychwstał trzeciego dnia, zgodnie z 

Pismem; i że ukazał się Kefasowi, a potem Dwunastu, później zjawił się więcej 

niż pięciuset braciom równocześnie; większość z nich żyje dotąd, niektórzy zaś 

pomarli. Potem ukazał się Jakubowi, później wszystkim apostołom (1 Kor 15, 

3-7). 

Ewangeliści: Mateusz, Marek, Łukasz i Jan nie opowiadają odmiennych 

historii, ale z bardzo bogatej tradycji i świadectw, które im przekazywano, wy-

bierają różne szczegóły. W ewangelicznych opisach zmartwychwstania domi-

nuje ogromna radość i pragnienie dzielenia się prawdą, że Jezus zmartwych-

wstał. 

Tylko dla ludzi, którzy przez nieprawość nakładają prawdzie pęta (Rz 

1, 18), prawda o zmartwychwstaniu Chrystusa wydaje się zgorszeniem i głup-

stwem (por. 1 Kor 1, 23). 

Nowy Testament przedstawia zmartwychwstanie Chrystusa jako wyda-

rzenie jedyne i niepowtarzalne. Zakorzenione jest ono w historii i równocze-

śnie ją przekracza, ponieważ odnosi się do sfery nadprzyrodzonej, wymykają-

cej się poznaniu naukowemu. Nikt z ludzi nie był bowiem naocznym świad-

kiem samego faktu zmartwychwstania. Dokonało się ono w grobie, zapieczę-

towanym i pilnowanym przez straże świątynne. 

 

 

Ogłoszenia Duszpasterskie na III. Niedzielę Wielkanocną  

 1. Dziś rozpoczynamy 13. Tydzień Biblijny. Trwa też 5. Narodowe Czytanie 

Pisma Świętego Ewangelii według św. Marka. Dziękujemy wszystkim, którzy indy-

widualnie lub w grupach podczas spotkań formacyjnych zgłębiają sens Biblii i poznają 

prawdę Słowa Bożego w niej zawartą. Dziękujemy także tym, którzy mają odwagę 

czytać lub śpiewać publicznie Słowo Boże, a innych, którzy do tej pory takiej posługi 

nie podjęli, zachęcamy do jej podjęcia. Zapraszamy na spotkania online Kręgu Biblij-

nego na skype we wtorki o godzinie 19.30.  

 2. W piątek uroczystość św. Wojciecha, biskupa i męczennika, głównego pa-

trona Polski. Imieniny naszego wikariusza, ks. Wojciecha Matygi i jednego z kościel-

nych, p. Wojciecha Kurzyńskiego. Mszę św. o błogosławieństwo Boże dla nich od 

duszpasterzy odprawimy w najbliższą niedzielę o godzinie 12.00.  

 3. Najbliższa niedziela jest rozumiana jako Niedziela Dobrego Pasterza, nie-

dziela powołań. Będziemy gościć w naszej parafii diakona Wojciecha i kleryka Mi-

chała, alumnów Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. Diakon wygłosi 

podczas Mszy św. od 7.30 do 18.30 kazanie. Klerycy poprowadzą spotkanie dla mło-

dzieży w kościele po Mszy św. o godzinie 9.00 na które zapraszamy oazę, Liturgiczną 

Służbę Ołtarza i wszystkich chętnych. 

 4. W najbliższą niedzielę, 25 kwietnia Mszą św. o godzinie 20.00 rozpocznie-

my rekolekcje wielkanocne ze Sługą Bożą Chiarą Corbellą Petrillo z tematem prze-

wodnim Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Rekolekcje potrwają do środy, 28 kwiet-

nia. Szczegóły na plakatach w gablotach i w anonsie na stronie internetowej parafii.  

 5. Jutro o godzinie 19.00 w kościele górnym spotkanie rodziców dzieci klas III 

SP przygotowujące do pierwszej spowiedzi i komunii św., które zaplanowaliśmy na 

piątek, 14 maja i na sobotę 15 maja br.  

 6. Wobec utrzymanych na kolejny tydzień obostrzeń sanitarnych litrurgię w 

dni powszednie dalej sprawujemy w kościele górnym za wyjątkiem całodziennej ado-

racji IHS w czwartki i rannych Mszy św. w sobotę.  

 7. Wiernych, którym droga jest intencja modlitwy o ustanie pandemii zapra-

szamy w czwartki na 7.00, kiedy odprawiamy Mszę św. wedle takiego formularza i w 

piątek na 18.30, kiedy po Mszy św. odprawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i 

śpiewamy suplikacje.  

 8. Stosownymi plakatami w gablotach i na stronie internetowej parafii przy-

pominamy o obowiązku udziału w narodowym spisie powszechnym trwającym od 1 

kwietnia br.  

 9. Wielokrotnie przypominaliśmy, że nie należy przynosić do kościoła zuży-

tych czy zniszczonych dewocjonaliów, czy makulatury religijnej. Wydaje się szcze-

gólnie potrzebne przypomnieć o tym w czasie trwającej pandemii. Na stronie interne-

towej w zakładce Kancelaria i poradnie prezentujemy szczegóły postępowania doty-

czące utylizacji takich przedmiotów. Prosimy o stosowanie się do wskazań.  

 10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Zdzisławę Kaziród, śp. Jadwigę 

Leszczuk, śp. Marię Kasperską-Szach, śp. Tadeusza Fiałkowskiego, śp. Danutę Ży-

chowicz oraz w parafii MB Różańcowej w Skotnikach śp. Annę Szwed. Wieczny od-

poczynek racz Im dać Panie... 


