
 

INTENCJE  MSZALNE   9  - 15  V   2016 

Poniedziałek    9  V 

  7.00  O zdrowie potrzebne łaski i opiekę MB dla Genowefy w dniu urodzin 

  7.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

18.30  1) + Maria Łapińska / od siostrzenicy Moniki z Anglii 

           2) Dziękczynna w 100 r. ur. Mamy, Babci i Prababci Heleny Pyrzyńskiej z prośbą  

          o Boże Błogosławieństwo i zdrowie  

 

Wtorek     10  V 

  7.00  + Leopold Sowa w 33 r. śmierci 

  7.30  ++ Anna i Ludwik Szostak i zmarli z rodziny   

18.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 

Środa    11  V 

  7.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska  

  7.30  + Jan Filipowicz w 3 r. śmierci 

18.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 

 

Czwartek  12  V 

   7.00  ++ Maria Kędzierska i rodzice 

   7.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Maria Łapińska / od siostrzenicy Basi z mężem i teściową 

 

Piątek    13  V 
   7.00  1)++ Anna. Stanisław Firek 

            2) Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę MB 

            dla Gabrieli w 18 r. ur. 

   7.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 

 18.30  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

 

 Sobota   14  V 

   7.00  1)  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

2)  O świętość życia w rodzinie 

   7.30  + Maria Pitek w 12 r. śmierci         

 18.30  ++ Janina i Franciszek. Janina i Józef 

 

Niedziela   15  V 

  7.30  + Zofia Marchewka w 3 r. śmierci   

  9.00  + Alicja Liszka / Msza święta gregoriańska 

10.30  I Komunia  Święta  

12.00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo w 55 rocznicę  

           prowadzenia działalności gospodarczej 

13.15  Dziękczynna z okazji urodzin Jana i Tomasza, z prośba o Boże Błogosławieństwo 

           i opiekę MB dla nich i dla całej rodziny 

17.00  + Zofia Starzycka 

18.30  ++ Zofia i Marian Kowalscy i zmarli z rodziny 

20.00  Za Parafian 

                                                                                              8 maja    19/2016/82                                                                   

WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Łk  24, 46-53   / 

 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i 

trzeciego dnia zmartwychwstanie, w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i 

odpuszczenie grzechów wszystkim narodom, począwszy od Jerozolimy. Wy jesteście 

świadkami tego. Oto Ja ześlę na was obietnicę mojego Ojca. Wy zaś pozostańcie w 

mieście, aż będziecie uzbrojeni mocą z wysoka. Potem wyprowadził ich ku Betanii i 

podniósłszy ręce błogosławił ich. A kiedy ich błogosławił, rozstał się z nimi i został 

uniesiony do nieba. Oni zaś oddali Mu pokłon i z wielką radością wrócili do 

Jerozolimy, gdzie stale przebywali w świątyni, wielbiąc i błogosławiąc Boga. 

 

REFLEKSJA                                                                                             

Często patrzymy w niebo. Rolnik, bo chce zobaczyć jaka będzie pogoda. Uczony, bo chce 

odkrywać jego tajemnice. Artysta pragnie odzwierciedlić jego piękno. Człowiek wierzący 

powinien spoglądać w niebo jeszcze inaczej. Przecież tam jest cel mojego ziemskiego życia. 

Czy spoglądam w niebo z wiarą ??? 

Wniebowstąpienie Pana Jezusa. 

Po swym zmartwychwstaniu Chrystus ukazywał się uczniom, zaś czterdziestego dnia na ich 

oczach wzniósł się do nieba z Góry Oliwnej. Określenie Wniebowstąpienie Pańskie 

pochodzi z opisu, przekazanego przez św. Łukasza w Dziejach Apostolskich . Ewangeliści 

piszą o tym fakcie niewiele. Mateusz w ogóle nie mówi o wniebowstąpieniu, Marek 

wspomina krotko że: Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba. Jan wzmiankuje 

w formie przepowiedni. Miejscem wniebowstąpienia Pana  Jezusa była Góra Oliwna. Z tej 

góry, gdzie rozpoczęła się męka Chrystusa, wzięła początek także Jego chwała. Jezus 

polecił Apostołom, aby nie odchodzili z Jerozolimy, lecz by oczekiwali spełnienia 

obietnicy zesłania Ducha Świętego. Po powrocie do Jerozolimy Apostołowie trwali 

jednomyślnie na modlitwie razem z niewiastami, Maryją, Matką Jezusa, i braćmi Jego. Pan 

Jezus tajemnicą swojego Wniebowstąpienia żył na długo przed jej dokonaniem się. Przy 

Ostatniej Wieczerzy wprost zapowiada swoje odejście do niebieskiego Ojca.  



Święty Stanisław ze Szczepanowa, patron Polski, wśród innych form kultu, odbiera również 

cześć poprzez organizowaną corocznie, w maju, wielką procesję, z Wawelu na Skałkę, od 

jego grobu do miejsca męczeństwa.  Męczeństwo Stanisława ze Szczepanowa miało miejsce 

na Skałce 11 kwietnia 1079 roku. Kanonizacja Męczennika ze Skałki odbyła się 8 września 

1253 w Asyżu. Dokonana została przez papieża Innocentego IV, który w bulli wydanej z tej 

okazji polecił obchodzić święto św. Stanisława w dniu 8 maja. W roku 1254 -  8 maja, 

odbyły się w Krakowie wspaniałe uroczystości pokanonizacyjne.  Mimo iż Długoszowy opis 

krakowskiej uroczystości kanonizacyjnej nie dostarcza dowodu, czy uczestnicy tej ceremonii 

podążyli wówczas na Skałkę, niemniej każdorazowa procesja majowa odprawiana ku czci 

świętego patrona, była i jest nawiązaniem do uroczystości kanonizacyjnych z roku 1254. Z 

czasem ustaliła się praktyka corocznych procesji w czasie oktawy święta św. Stanisława. Z 

okazji 800-lecia śmierci św. Stanisława decyzją Kapituły Krakowskiej przeniesiono procesję 

majową roku 1879, na niedzielę, w oktawie świętego Patrona, co potem zostało przyjęte już 

na stałe.   /ks.B/    

Zaproszenie do wspólnej modlitwy.  Każdy z nas może prosić Boga we własnej potrzebie. 

Może też wstawiać się za bliźnimi, polecać Bogu sprawy ważne dla naszych bliźnich. W 

Ewangelii Jezus wskazuje na skuteczność modlitwy wspólnej: Gdzie dwóch albo trzech 

gromadzi się w Moje imię, tam jestem pośród nich. ( Mt 18,20 ) Katechizm Kościoła 

Katolickiego podkreśla, że od czasu Abrahama wstawianie się za innymi jest właściwe dla 

serca pozostającego w harmonii z miłosierdziem Bożym. (por. KKK2634nn) Św. Paweł w 1 

Liście do Tymoteusza ( 1 TM 2, 1-2) nalega wręcz byśmy wstawiali się ,,za wszystkich 

ludzi, za królów i za wszystkich sprawujących władzę” , za tych, którzy prześladują, za 

zbawienie tych, którzy odrzucają Ewangelię.  Z kolei w Liście do Filipian Apostoł poleca  

modlącemu się, by miał na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich, aby modlił 

się również za tych, którzy wyrządzają mu zło. (por.:Flp 2,4)  Pamiętamy, że przede 

wszystkim Bóg działa w czasie modlitwy. On decyduje o tym kiedy i w jaki sposób pojawia 

się w naszym życiu jej owoce.  Jeśli zachowujemy bliską, osobista relację z Bogiem, jeśli 

codziennie staramy się być wierni Jego Słowu, otwierać się na Jego działanie – wzrasta 

szansa na to, że otrzymamy to, o co w modlitwie prosimy. Nie należy jednak zapominać, że 

grzech pierworodny nadwątlił pierwotna relację pomiędzy Bogiem i człowiekiem.  Każdy 

grzech popełniony przeze mnie sprawia, że rośnie we mnie nieufność względem Boga, 

zanika we mnie potrzeba bliskiego spotkania z Bogiem. Mogę nawet stracić kontrolę nad 

swoim życiem, stać się niewolnikiem swoich słabości. Czy w takiej sytuacji mam możliwość 

otworzyć się z powrotem na Boże działanie? Mam wiele takich możliwości. Jedną z nich jest 

modlitwa wstawiennicza. W modlitwie wstawienniczej ja, jako potrzebujący otwarcia na 

Boga jestem przy wystawiennikach, jestem z nimi. Mam możliwość poprosić ich o konkretną 

intencję modlitwy. Mogę skorzystać z sugestii, ze wskazówki wystawiennika, zwłaszcza jeśli 

w zespole wstawienniczym obecny jest ksiądz. Mam zagwarantowana dyskrecję modlących 

się nade mną. Osoby modlące się ze mną i w mojej intencji proszą Boga o potrzebne łaski, 

dziękują Mu i uwielbiają Go spontanicznie, acz w sposób zbliżony do powszechnie 

stosowanego w Kościele. Tworzy się wspólnota modlitwy przybliżająca nas do modlitwy 

Chrystusa.  Tych, którym bliżej do wstawiennictwa osobistego, jak i tych, którzy chcieliby 

skorzystać z modlitwy wystawienników zapraszamy na czuwanie w wigilię Uroczystości 

Zesłania Ducha Świętego, w sobotę  14 maja do Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia o godz. 

18.30  / Organizatorzy czuwania / 

        OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE -  WNIEBOWSTĄPIENIE  PAŃSKIE 

1.  Dziś w Krakowie o godz. 9.00 procesja ku czci św. Stanisława z Wawelu na Skałkę  i 

dzień imienin   metropolity krakowskiego ks. Kardynała Stanisława Dziwisza, którego 

polecamy opiece modlitewnej wiernych. Od jutra modlitwa przed Uroczystością Zesłania 

Ducha Świętego.  W poniedziałek uroczystość św. Stanisława biskupa i męczennika, 

głównego patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. W piątek wspomnienie NMP z 

Fatimy. W sobotę święto św. Macieja apostoła. W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania 

Ducha Świętego.  

 2.W sobotę od godz. 10.00 do 11.30 spowiedź św. dzieci z kl. III, które w niedzielę na Mszy 

świętej o godz. 10.30 przystąpią do I Komunii Świętej.  

 3. W sobotę 14 maja od godz. 18.30 w Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia czuwanie w 

wigilię Uroczystości Zesłania Ducha Świętego. W programie czuwania Msza św., adoracja, 

uwielbienie i modlitwa wstawiennicza.  Zapraszamy do modlitwy, zwłaszcza 

bierzmowanych w tym roku.   

4. Łącznicy po pobraniu zeszytów składkowych odwiedzą wiernych prosząc o składkę na 

organizację procesji Bożego Ciała. Jeżeli do kogoś nie dociera łącznik, można taką opisaną 

ofiarę złożyć do skarbony przy wejściu lub na tacę.   

5. Nauka języka francuskiego (zajęcia w poniedziałek i czwartek) rozpocznie się w czwartek 

12 maja o godz. 18.00 w Sali nr 6.  Spotkanie Zespołu Charytatywnego w poniedziałek o 

godz. 15.00.   

6. W sobotę,  14 maja w godzinach od 10.00 do 14.00 w Centrum Dydaktyczno-

Kongresowym Collegium Medicum UJ przy ul. Św. Łazarza 16, odbędzie się sympozjum: 

Wolność sumienia jako fundament demokratycznego państwa, dedykowane zwłaszcza 

pracownikom służby zdrowia, farmaceutom i studentom medycyny i farmacji. Szczegóły na 

plakacie w gablocie parafialnej. W sobotę, 21 maja o godz. 19.15 w naszym kościele recital 

organowy Bartosza Patryka Rzymana. W programie recitalu utwory Viernea, Alaina, 

Leguaya, Sawy, Vadacowića. Słowo o muzyce przedłoży Ewa Syska. Szczegóły na 

parafialnej stronie internetowej. Wstęp wolny, chętni mogą złożyć ofiarę do skarbony. 

Również w sobotę 21 maja z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie - Łagiewnikach 

do Sanktuarium Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej wyruszy jednodniowa, IX Piesza 

Pielgrzymka. Trasa liczy 33 kilometry. Powrót z Kalwarii do Krakowa – autokarami. 

Szczegóły anonsowanych powyżej zdarzeń na parafialnej stronie internetowej i na plakatach 

w gablotach parafialnych.  

7. W poniedziałek kancelaria czynna w nieprzekraczalnym terminie do godz. 18.00. 

Spowiedź wieczorem podczas majówki od godz. 18.00. W najbliższą niedzielę kolejna 

ogólnopolska składka na tacę na organizację ŚDM  Kraków 2016.   

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mariana Jesionkę.     … wieczny odpoczynek 

racz mu dać Panie…                                                                                      


