
 

INTENCJE  MSZALNE   4  -  10  IV   2016 

 

Poniedziałek    4  IV 

  7.00  ++ Alojzy i Agnieszka Bartyzel w r. śmierci 

  7.30  + Józef Kapuściński 

18.30  + Piotr Wroński w 1 r. śmierci  

 

Wtorek     5  IV 

  7.00  + Janusz Kowalczyk 

  7.30  O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB oraz powrót do zdrowia dla Adama   

18.30  ++ Barbara, Józef, Maria 

 

Środa   6  IV 

   7.00  ++ Wiesława Wiśniewska, Bogusław Wiśniewski i zmarli rodzice: Czesław  

            i Genowefa Wiśniewscy 

  7.30   + Helena i Michał Ostrowscy 

18.30  Intencja Radia Maryja 

  

 Czwartek 7  IV 

   7.00  ++ Fryderyk, Maria, Anna Szwed 

   7.30  ++ Tekla i Stanisław Ryncarz 

 18.30  ++ Stanisław w 40 r. śmierci, Michalina, Piotr, Jadwiga 

 

Piątek    8  IV 
   7.00  1)  + Paweł Dudzik 

            2)  ++ Adam, Antoni, Helena, Wanda Kądziołka     

   7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie dla Janiny 

 18.30  ++ Anna, Jan, Stanisława, Jan, Maria  

 

  Sobota  9  IV 
   7.00  1)  + Zofia Rudnicka / od sąsiadów Marii i Pawła Czapków 

2)  O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i potrzebne łaski z okazji urodzin 

   7.30  O Boże Błogosławieństwo i powrót do zdrowia dla Władysławy Gaczorek           

 18.30  ++ Janina i Tadeusz Gąska 

 

Niedziela  10  IV 

  7.30  ++ Wiktoria w 33 r. śmierci i mąż Tadeusz  

  9.00  + Stanisława Buczek w 15 r. śmierci 

10.30  ++ Marek Kogut w 5 r. śmierci, Rozalia Toszko 

12.00  + Jan Jarząb w 10 r. śmierci 

13.15  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo w 50 r. ślubu Grażyny i Jana,  

           25 r. slubu Moniki i Roberta, 14 r. ślubu Renaty i Marcina 

17.00  ++ Alicja, Józef Bogusław 

18.30  ++ Antonina i Stanisław Jakubas 

20.00  Za Parafian 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /  

Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam gdzie przebywali uczniowie, 

drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami. Jezus wszedł, 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 nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie uwierzę.  A po ośmiu 

dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus 

przyszedł mimo drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: Pokój wam!. Następnie 

rzekł do Tomasza: Podnieś tutaj swój palec i zobacz moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do 

mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym. Tomasz Mu odpowiedział: Pan 

mój i Bóg mój! Powiedział mu Jezus: Uwierzyłeś, bo 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                                                                                            
Święty Jan Paweł II w encyklice Fides et ratio / Wiara i rozum / mówił że one się wzajemnie 

uzupełniają. Apostoł Tomasz potrzebował wsparcia wiary doświadczeniem, bo  nie był w 

stanie uwierzyć w Zmartwychwstanie. Dopiero doświadczenie żyjącego Jezusa umocniło 

jego wiarę, aż do granic męczeńskiej śmierci. Dotknąć Jezusa…  

Niedziela Miłosierdzia Bożego 

Słowa Pana Jezusa do Siostry Faustyny:  Pragnę, aby pierwsza niedziela po Wielkanocy 

była Świętem Miłosierdzia. To pragnienie po raz pierwszy wypowiedział Pan Jezus w 

Płocku w 1931 r.:„Święto to wyszło z wnętrzności miłosierdzia mojego i jest zatwierdzone 

w głębokościach zmiłowań moich. Wszelka dusza wierząca i ufająca miłosierdziu mojemu – 

dostąpi go”. W następnych latach Pan Jezus powracał do tego żądania aż 14 razy, 

określając miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, przyczynę i cel jego 

ustanowienia oraz sposób przygotowania i obchodzenia. „W tym dniu kapłani będą mówić 

ludziom o wielkim i niezgłębionym miłosierdziu moim”. 

http://sanctus.pl/index.php?grupa=1&podgrupa=249&doc=184


 

Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy, która kończy oktawę Zmartwychwstania 

Pańskiego, wskazuje na ścisły związek między wielkanocną tajemnicą Odkupienia a 

Świętem Miłosierdzia. Męka, śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa są bowiem 

szczytowym objawieniem miłości miłosiernej Boga. Dzieło odkupienia owocuje i 

aktualizuje się w sakramentach świętych, o których mówi liturgia Święta Miłosierdzia. 

Chrzest, sakrament pokuty, Eucharystia są niewyczerpanymi źródłami Miłosierdzia 

Bożego. Dlatego liturgia tej niedzieli jest punktem kulminacyjnym uwielbienia Boga w 

tajemnicy Miłosierdzia. Święto Miłosierdzia Bożego ma być nie tylko dniem szczególnej 

czci Boga w tej tajemnicy, ale także dniem łaski dla wszystkich ludzi, zwłaszcza 

grzeszników. „Pragnę – powiedział Pan Jezus – aby Święto Miłosierdzia było ucieczką i 

schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. Kto w dniu tym 

przystąpi do Źródła Życia, ten dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym 

otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski, niech się nie lęka zbliżyć do 

Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jak szkarłat”.  Tak więc ranga tego święta 

polega także na tym, że nawet ci, którzy dopiero w tym dniu się nawracają, mogą otrzymać 

przebaczenie grzechów oraz wyprosić wszelkie łaski, jeśli one są zgodne z wolą Bożą. 

Szczególnymi adresatami tego święta są grzesznicy, zwłaszcza ci najbardziej zatwardziali.  

„Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest Święto 

Miłosierdzia. Jeżeli nie uwielbią Miłosierdzia Bożego – zginą na wieki”. 

Aby skorzystać z tych wielkich darów, trzeba wypełnić warunki nabożeństwa do 

Miłosierdzia Bożego, tzn.: pokładać ufność w Panu Bogu, pełnić uczynki miłosierdzia, być 

w stanie łaski uświęcającej i przystąpić do Komunii świętej. 

W dniach 3-9 kwietnia 2016 r. Kościół w Polsce przeżywa 72. Tydzień Miłosierdzia. Tym 

razem przebiega on pod hasłem nawiązującym do ogłoszonego przez Papieża Franciszka 

Roku Miłosierdzia: „Miłosierni jak Ojciec”. Celem Tygodnia Miłosierdzia jest przede 

wszystkim formacja – budzenie wrażliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, 

bezrobotnych, bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji na 

temat miłosierdzia czynionego na co dzień, służą także prezentacji pracy, jaką różne 

organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy charytatywnej i są zachętą do 

aktywnego włączania się w dzieła miłosierdzia. 

Składamy serdeczne Bóg zapłać Dobroczyńcom i Darczyńcom  ,, Daru Ołtarza ”           

- Market Punkt Sp. Z o.o  LEWIATAN    - Maria i Zbigniew Szubryt, Zakład Masarski,         

- Pan Artur Tarnowski TARMITZ , sklep mięsno-wędliniarski,   - Joanna i Wojciech 

Wyroba, Mięso, Wędliny, Garmażerka,   - Pani Maria Pawlak, Piekarnia,   - Pan Wojciech 

Wilk, Cukiernia,    - Państwo Janina i Józef Zaborowscy, Sklep Pieczywo-Cukiernia,   - 

Panowie Marian i Kamil Łuszczak, F.H.U FAMILIA,   - Pani Kazimiera Sowa, sklep 

artykułów spożywczych. 

Serdeczne podziękowania kierujemy również  dla wszystkich mieszkańców naszej parafii, 

którzy w tym roku hojnie wspomogli dzieło ,, Daru Ołtarza ”.            /ks.B/ 

 

                                                                                                                                                             

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  - NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 

 

1. Dziś uwielbiamy Boże Miłosierdzie Koronką po każdej mszy świętej i zawierzamy świat 

Bożemu Miłosierdziu. Przed kościołem wspieramy ofiara do puszek leczenie malutkiej Poli 

Zabierzowskiej. Rozpoczynamy tez przeżywanie 72 Tygodnia Miłosierdzia. Prosimy o 

modlitwę w intencji pań z Zespołu Charytatywnego, dyżurujących przy wydawaniu odzieży 

w każdy czwartek od godz. 17.30 i w intencji pracujących dla Jadłodajni św. Jana Kantego, 

która w dni powszednie wydaje posiłki 17 bezdomnym i potrzebującym.  Potrzeby Zespołu 

Charytatywnego i Jadłodajni można wesprzeć ofiara do puszki św. Jana Kantego.   Dziś 

spotkanie rodziców kandydatów do Bierzmowania z klas III Gimnazjum po Mszy św. o 

godz. 17.00.  Również dziś po Mszy świętej o godz. 17.00 spotkanie Wspólnoty Wiary i 

Światła Migdałki w Sali nr 4. 

2. Jutro Uroczystość Zwiastowania Pańskiego i Dzień Świętości Życia. W czasie wieczornej 

mszy świętej, obrzęd włączenia chętnych w krąg duchowej adopcji dziecka poczętego. 

Deklaracje można pobrać przy skarbonie. W czwartek wspomnienie św. Jana de la Salle, 

kapłana i adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszego czwartku miesiąca do godz. 

20.00.  W najbliższą niedzielę rozpoczynamy 8 Tydzień Biblijny. 

3. Jutro pielgrzymka Róż Różańcowych i wszystkich chętnych do Centrum Jana Pawła II      

i bazyliki   Miłosierdzia Bożego. Wyjazd o godz. 10.00, przewidywany powrót ok. 17.00, a 

koszt 5 PLN. Są jeszcze wolne miejsca, zapisy w zakrystii. 

4. W gablotach parafialnych, na stronie internetowej i poprzez ulotki zwracamy uwagę 

wiernych na Apostolat Ratunku Konającym ARKA, działający przy Sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, wspierający modlitwa umierających. 

5. W marcu obok bieżących opłat zleciliśmy serwis nagłośnienia zewnętrznego oraz w 

kościele górnym i dolnym, serwis urządzenia czyszczącego kompleks parafialny, pielęgnację 

roślin okalających kościół, wykonanie brakujących krzeseł do Sali nr 2, zakupiliśmy monitor 

do prezentacji multimedialnej w kaplicy, wykonaliśmy dekoracje świąteczne i plenerowe 

drogi krzyżowej, wydrukowaliśmy informatory i plakaty dotyczące Wielkiego Tygodnia, 

opłaciliśmy należności kwartalne dla Kurii Metropolitalnej, Seminarium Duchownego i 

Uniwersytetu Papieskiego JP 2, niezależnie od składki z poniedziałku wielkanocnego na 

łączną sumę  21 389 PLN. Dziękujemy za ofiarność wiernych i życzliwość wykonawców. 

Dziękujemy za ofiary przy zakupie baranków CARITAS i na dekoracje Wielkiego Tygodnia.  

Po opłaceniu sprowadzonych baranków pozostało 3819,17 PLN. Dziękujemy łącznikom, 

którzy zbierają ofiarę na sprzątanie kościoła i wszystkim, którzy takie ofiary złożyli 

wcześniej na tacę. Jeśli ktoś mieszka w rejonie nie posiadającym łącznika  i ma życzenie 

jeszcze to uczynić, prosimy o opisane ofiary w kopercie złożone na tacę lub do skarbony 

przy wejściu.  


