
INTENCJE  MSZALNE   7  -  13   III  2016 

 

Poniedziałek   7  III 

   7.00  + Agata Konieczna  

   7.30  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Janina, Bogusław Nowak. Janina, Leon Tomaszewscy 
 

Wtorek    8  III 

  7.00  + Władysław Wach w 1 r. śmierci 

  7.30  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

18.30  W Duchu Świętym – dziękczynna za szczęśliwą operację Marii, z podziękowaniem  

          lekarzom: J. Cetnarski, D. Lisowski, G. Zawierucha ze Szpitala Narutowicza  
 

Środa  9  III 

   7.00  ++ Józef, Monika Kruczek, s. Anatol. Maria, Józef Świerkosz, Anna Kruczek 

   7.30  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

 18.30  + Andrzej Najder 
 

Czwartek  10  III 

   7.00  + Zbigniew w 12 r. śmierci 

   7.30  + Janusz Korepta / msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Helena i Michał. Rozalia i Władysław  
 

 Piątek    11  III 

    7.00  1) ++ Stefania, Józef, Maria 

             2) ++ Marian, Franciszek, Agnieszka, Władysław i zmarli z rodziny 

    7.30  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

  18.30  ++ Rozalia i Eugeniusz Kulma 

   

Sobota   12   III    

   7.00  1)  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie 

            i potrzebne łaski dla Zbigniewa z okazji imienin i urodzin  

2)  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska            

   7.30  O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Grzegorza 

             Wichra  w dniu imienin. 

 18.30  + Janina Małaszek 1 r. śmierci 

    

Niedziela  13  III 

  7.30  + Krystyna Łabno  

  9.00  + Krystyna Kolanowska 

10.30  + Janusz Korepta / Msza święta gregoriańska 

12.00  + Krystyna Kalicka 

13.15  ++ Janusz Zawadzki w 1 r. śmierci. Helena Szczęsna w 11 r. śmierci  

17.00  O Miłosierdzie Boże dla śp. ++ Henryki i Kazimierza 

18.30 + Adela i Ryszard Kromka / od rodziny Snopkiewiczów 

20.00 Za Parafian 

 

Uwaga: Podczas rekolekcji parafialnych 14-16 marca, ulegną zmianie niektóre godziny  

Mszy świętych. Rano Msze święte będą o godz. 8.00,a wieczorem o godz. 18.00.  

                                          6 marca    10/2016/73                                                                     

WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / ŁK  15, 1-3. 11-32 / 

W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to 

szemrali faryzeusze i uczeni w Piśmie: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.  

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Pewien człowiek miał dwóch synów. 

Młodszy z nich rzekł do ojca: Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada. Podzielił 

więc majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn, zabrawszy wszystko, odjechał w 

dalekie strony i tam roztrwonił swój majątek, żyjąc rozrzutnie. A gdy wszystko wydał, nastał 

ciężki głód w owej krainie i on sam zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł i przystał do jednego 

z obywateli owej krainy, a ten posłał go na swoje pola, żeby pasł świnie. Pragnął on napełnić 

swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił się 

i rzekł: Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. 

Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i 

względem ciebie; już nie jestem godzien nazywać się twoim synem: uczyń mię choćby 

jednym z najemników. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, 

ujrzał go jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję 

i ucałował go. A syn rzekł do niego: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie, 

już nie jestem godzien nazywać się twoim synem. Lecz ojciec rzekł do swoich sług: 

Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały 

na nogi. Przyprowadźcie utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się, ponieważ 

ten mój syn był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się. I zaczęli się bawić.  

Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był blisko domu, usłyszał 

muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: Twój brat 

powrócił, a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego.  

Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on 

odpowiedział ojcu: Oto tyle lat ci służę i nigdy nie przekroczyłem twojego rozkazu; ale mnie 

nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn 

twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla niego utuczone cielę.  

Lecz on mu odpowiedział: Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do 

ciebie należy. A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; 

zaginął, a odnalazł się. 

REFLEKSJA                                                                                             
Przez ile dróg musi przejść każdy z nas, by móc człowiekiem się stać? Syn marnotrawny 

przebył trzy: pierwsza wyprowadziła go na manowce – poprowadziła go młodzieńcza 

głupota, oparta na dużych pieniądzach - mam pieniądze, mam wszystko.  



Druga doprowadziła go upokorzenia w pracy przy świniach - poradzę sobie sam, 

podpowiada pycha, nie potrzebuje niczyjej pomocy. Wreszcie trzecia droga, przyprowadziła 

go z powrotem do kochającego, czekającego Ojca.  Przez ile dróg muszę przejść by znów 

synem Boga się stać ??? 

Ogród Oliwny –  świadek Męki Pańskiej. 

Św. Łukasz, relacjonując ostatni pobyt Jezusa w Jerozolimie, pisze: Przez dzień nauczał 

Jezus w Świątyni, wieczorem zaś wychodził i noce spędzał na górze zwanej Oliwną. 

Chrystus codziennie, ukończywszy nauczanie, wychodził z miasta, przekraczał potok 

Cedron i wchodził na zbocze Góry Oliwnej, by szukać gościny u swych przyjaciół w Betanii  

lub udawał się bliżej, do położonego u stóp góry ogrodu , który  należał do któregoś z Jego 

uczniów. Św. Łukasz podaje, że po Ostatniej Wieczerzy Jezus przybył tu według zwyczaju , 

a św. Jan pisze, że Judasz, który Go wydał, znał to miejsce, bo Jezus i uczniowie Jego często 

się tam gromadzili. W tym ogrodzie znajdowała się również tłocznia oliwy, od której cały 

ogród wziął nazwę – Getsemani.   W ogrodzie tym rośnie dziś siedem potężnych staruszków 

– drzew oliwnych, pozostałość dawnego gaju oliwnego. Botanicy sprawdzali ich wiek i 

określili na 960 – 980 lat.  Józef Flawiusz ( żydowski historyk ) opisując oblężenie 

Jerozolimy w 70 roku, pisze, że rzymski wódz Tytus kazał wyciąć wszystkie drzewa wokół 

miasta. Znana jest ciekawa zdolność drzew oliwkowych, które z korzeni wypuszczają nowe 

pędy. Być może te, wyrosły ze ściętych drzew, wśród których modlił się Jezus?   W czasach 

cesarza Teodozjusza w IV wieku, w tym miejscu wzniesiono bazylikę. Ze względu na swoje 

położenie poza murami Jerozolimy, jako pierwsza została zniszczona podczas najazdu 

Persów. Odbudowana z czasem popadła w ruinę. Krzyżowcy w tym miejscu wznieśli 

niewielki kościółek, który potem rozbudowano, nadając mu wezwanie Najświętszego 

Zbawiciela. Z czasem i on popadł w ruinę ( muzułmanie nie pozwalali na remonty i 

odbudowę ). Dopiero na początku XX wieku w tym miejscu przeprowadzono prace 

archeologiczne, a następnie wzniesiono nową świątynię. Nosi ona tytuł: Bazylika Agonii lub 

zwyczajowo nazywa się ją: Bazylika Narodów. Ta druga nazwa pochodzi stąd, że przy jej 

wznoszeniu czynny udział mieli chrześcijanie z całego świata. Wewnątrz bazyliki znajdują 

się trzy wielkie mozaiki, które przedstawiają najważniejsze wydarzenia jakie dokonały się w 

Ogrodzie Oliwnym. Mianowicie: modlitwa Pana Jezusa, pocałunek Judasza i pojmanie 

Jezusa. Mozaikę przedstawiającą pojmanie Jezusa  ufundowali polscy żołnierze, II Korpusu, 

którzy podczas II Wojny Światowej  przez pewien czas stacjonowali w Jerozolimie. 

Zasłonięty Krzyż. 

Popularne tłumaczenie zwyczaju zasłaniania krzyży nawiązuje do słów Ewangelii: Porwali 

więc kamienie, aby je rzucić na Niego. Jezus jednak ukrył się i wszedł do świątyni. Dawniej 

w kościołach zasłaniano krzyże i obrazy na cały okres Wielkiego Postu. Od w. XVII zasłania 

się je tylko w ostatnich dwóch tygodniach, tj. od piątej niedzieli Wielkiego Postu. Krzyże 

odsłania się po liturgii wielkopiątkowej, a obrazy przed rozpoczęciem liturgii Wielkiej 

Soboty.  W zwyczaju zasłaniania krzyży tkwi pewien wymiar psychologiczny. To, na co 

patrzymy codziennie, powszednieje i przestaje oddziaływać. Podobnie możemy powiedzieć o 

krzyżu. Nie zwracamy na niego uwagi, chociaż zawieszony jest w kościołach i w domach. 

Dopiero gdy się go zasłoni, spostrzega się jego brak.     /ks.B/ 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  -   4  NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU 

1. Dziś po Mszy świętej  adoracja Najświętszego Sakramentu. Prowadzimy dziś kwestę na 

rzecz hospicjum św. Łazarza. Po każdej Mszy świętej wolontariusze hospicjum składają 

świadectwo o swej posłudze i zachęcają do udziału w zbiórce ofiar. Gorzkie Żale dziś o 

godz. 17.45. Droga Krzyżowa w piątek o godz; 17.00 dla dzieci, 18.00 dla starszych i o 

19.30 dla młodzieży. 

2. W najbliższą niedzielę, 13 marca rozpoczynamy wielkopostne rekolekcje parafialne – 

Chrzest bramą Miłosierdzia, które wygłosi ks. Krzysztof Ziętkowski, oblat NMP z 

Poznania. Nauki na rozpoczęcie rekolekcji, podczas każdej Mszy świętej, a początek już w 

najbliższą sobotę wieczorem. Młodzież zapraszamy na Mszę świętą o godz. 9.00, dzieci o 

godz. 10.30, studentów o 20.00, a nauka stanowa dla małżeństw o godz. 19.30. Program 

rekolekcji był wydrukowany w biuletynie Wspólnota  dwa tygodnie temu, znajduje się także 

na stronie internetowej parafii i na ogłoszeniach w gablotach. Prosimy zwrócić uwagę na 

zmienioną porę odprawiania Mszy świętej w czasie rekolekcji. Już dziś, z wyprzedzeniem 

informujemy, że w drugi dzień Świąt wielkanocnych nie będzie mszy św. o godz. 20.00.     

Prosimy o modlitwę w intencji rekolekcji. 

3. Zgodnie z zapowiedzią, w najbliższych dniach łącznicy odwiedzą wiernych w swoich 

rejonach z prośbą o ofiarę na sprzątanie kościoła. Osoby mieszkające w rejonach, które nie 

mają swojego łącznika, będą mogły złożyć taką ofiarę do skarbony w kościele po 

zakończeniu zbiórki na baranki Caritas  i na dekoracje Wielkiego Tygodnia.  Przypomnimy 

o tym. Wielu wiernych nie czeka na ogłoszenie kolejnej składki. Dziękujemy za wszelkie 

ofiary regularnie składane przez wiernych do kopert na tace i na konto parafii. 

4. W środę o 19.30 spotkanie Parafialnego Komitetu Światowych Dni Młodzieży.  

5. Pani Joanna Garguła-notariusz, odwołuje swój dyżur w poradni Pomoc Bliźniemu, jutro i 

za tydzień. Kolejna możliwość spotkania z notariuszem 21 marca o 19.00. Plan dyżurów w 

poradni na bieżąco publikujemy na stronie internetowej i w gablotach parafialnych. 

Zachęcamy do korzystania z poradni. 

6. Powoli kończymy rozprowadzanie baranków wielkanocnych , jako formy wsparcia 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej. Baranki można nabyć za cenę nie mniejszą niż 5 PLN. 

Ofiary za baranki składamy do skarbony przy stoliku. Tam również można złożyć ofiary na 

dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu. 

7. Są jeszcze wolne miejsca na pielgrzymkę Róż Różańcowych i innych osób chętnych do 

Wadowic, w najbliższą sobotę  12 marca. W programie m.in. modlitwa w kościołach 

wadowickich, zwiedzanie Muzeum-Domu św. Jana Pawła II, obiad w Zakrzowie i spotkanie 

z ks. Grzegorzem Wichrem. Zapisy w zakrystii. 

8. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8, zaprasza na Festiwal Nauki i Dzień Otwarty 

Szkoły, który odbędzie się w sobotę 12 marca w godz. Od 10.00 do 14.00. Szczegóły na 

plakatach i w folderze dostępnym na stoliku, obok biuletynu Wspólnota. 


