
                            INTENCJE  MSZALNE   3  -  9  IV  2017 
Poniedziałek  3  IV 

  8.00  1) ++ Agnieszka i Alojzy Bartyzel 

           2) + Czesław Borczak / od Róż Różańcowych 

           3) ++ Janina, Marian, Józef, Stanisław 

15.00  Dziękczynna prośbą o zdrowie i potrzebne łaski dla Marii 

18.00  1)  + Marian Pasionek w 13 r. śmierci 

           2)  ++ Waleria i Ignacy Rubiś 
 

Wtorek  4  IV 

  8.00  1) ++ Maria, Adam, Robert Kempkiewicz 

           2) ++ Anna, Stanisław Baś. Władysława, Aleksander Śnigowscy 

18.00  1)  ++ Stanisław, Michalina, Piotr, Jadwiga, Konstanty 

           2)  ++ Katarzyna, Michał, Jacek, Jerzy, Anna, Kazimierz, Marcin 
 

Środa  5  IV 

  8.00  1) + Janusz Kowalczyk 

           2) ++ Janina, Adolf Borowicz 

  9.00  + Fryderyk Maj w 1 r. śmierci 

10.00  O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marii 

11.45  + Wioletta Prus 

18.00  W intencjach Radia Maryja 

20.00  + Elżbieta 
 

Czwartek  6  IV 

  7.00  ++ Jadwiga Feliksiewicz, Zofia Janotka 

  7.30  ++ Piotr, Helena Ziętara. Ignacy Niemiec 

18.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Barbary i Grzegorza w 15 r. ślubu 

          i dla syna Adasia 
 

Piątek  7  IV 

  7.00  ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach 

  9.00  ++ Tekla i Stanisław Ryncarz 

18.30  1) Wynagradzająca NSPJ / intencja od Straży Honorowej NSPJ 
 

Sobota  8  IV 

  7.00  1) O pokój wieczny dla osoby Panu Bogu wiadomej 

           2) + Krystyna Mikusiak 

  7.30  + Maria Puchala 

18.30  + Józef Kaziród / intencja od Ani z Marcinem 
 

Niedziela   9  IV 

  7.30  ++ Maria i Jan 

  9.00  + Wiktoria Michalska w 34 r. śmierci i mąż Tomasz 

10.30  ++ Anna, Jan, Krzysztof, Jan, Stanisława 

12.00  O Boże Błogosławieństwo i zdrowie oraz o macierzyństwo dla Marysi 

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Małgorzata Augustyniak w 4 r. śmierci i m. Genowefa 

18.30  + Wacław Kaszucki 

20.00  O Boże Błogosławieństwo dla pewnej rodziny  

                                                                      02 kwietnia  2017    14/2017/129 

 

WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  /J 11,3-7. 17. 20-27. 33-45 /    
 

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty 

kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: «Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale 

Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus miłował Martę i jej 

siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie 

przebywał. Dopiero potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». 

Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech dni spoczywającego w grobie. 

Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś 

siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie 

umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do 

niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że powstanie z 

martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja 

jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. 

Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała 

Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na 

świat». Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» 

Odpowiedzieli Mu: «Panie, chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak 

go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który otworzył oczy 

niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie 

wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus 

powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, Marta, rzekła do Niego: «Panie, już 

cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie».Jezus rzekł do niej: «Czyż nie 

powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus 

wzniósł oczy do góry i rzekł: «Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że 

Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie tłum to powiedziałem, aby 

uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, 

wyjdź na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz 

jego była owinięta chustą. Rzekł do nich Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». 

Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego Jezus dokonał, 
uwierzyło w Niego. 

 

REFLEKSJA       
 

Uwierzyć w Zmartwychwstanie. Chyba największe jakie może tylko być, wyzwanie wiary,  

skierowane do człowieka. Bliscy Łazarza uwierzyli, bo doświadczyli cudu wskrzeszenia. A ja 

- jakiego potrzebuję doświadczenia w życiu, aby bezgranicznie  uwierzyć Panu Bogu ? 



Dzisiejsza ewangelia prowadzi nas do Betanii, gdzie mieszkali przyjaciele Pana Jezusa - 

Łazarz i jego siostry: Marta i Maria. Pan Jezus przybywa do Betanii kilka dni po śmierci 

Łazarza. O tym mówi nam ewangelia. A jak wyglądały żydowskie groby i cmentarze w 

czasach Pana Jezusa? W dawnych czasach Żydzi wybierali różne miejsca na pochówek. W 

niektórych przypadkach był to dół lub rów wykopany w ziemi, które czasami oznaczano 

drzewem, natomiast w przypadku osób o złej sławie - stosem kamieni. Naturalnymi 

grobowcami były jaskinie w wapiennych wzgórzach. W I wieku przed Chrystusem bogate 

rodziny z Jerozolimy wykuwały monumentalne grobowce w dolinie Cedronu.  Groby wykute 

w skale często znajdowały się w ogrodach, które otaczały miasta i miasteczka w Izraelu. W 

czasach Pana Jezusa wykuwano w wapiennych skałach zarówno proste groby, jak i mające 

bogatą dekorację i rzeźbione wejścia.  Te pierwsze miały niewielki otwór wysokości ok. 1 

metra, który zamykano prostokątnymi płytami lub też okrągłym, płaskim kamieniem 

umieszczonym w wyżłobieniu. Głaz należało przetoczyć w jedną lub drugą stronę, aby 

zamknąć lub otworzyć grobowiec. Miał on chronić grób przed zwierzętami krążącymi wokół 

miast. Po wejściu do środka, należało zejść stopień czy dwa w dół, tam znajdowała się 

komora grobowa. Wzdłuż trzech ścian tego pomieszczenia były skalne ławy. W ścianach za 

ławami wykuwano półki skalne, gdzie można było złożyć ciało zmarłego. Duże rodziny 

często posiadały grobowce, które były zespołem podziemnych, połączonych ze sobą komór 

grobowych z niszami w ścianach. W jednym z grobowców znaleziono aż osiemdziesiąt nisz. 

Czasami były to grobowce z dziedzińcem przed wejściem, ozdobione kwiatami i krzewami. 

Same wejścia były starannie wyciosane w skale, jak portale w eleganckich domostwach, 

dodatkowo ozdobione płaskorzeźbami liści i kwiatów. Zamykano je drewnianymi lub 

kamiennymi drzwiami normalnych rozmiarów. W większości grobowców kości nie leżały 

długo w niszach. Po okresie około roku, kiedy ciało uległo rozpadowi składano je do tzw. 

ossuariów (z łac. os lub ossum - kość). Były to skrzynki, zwykle z wapienia, służące do 

przechowywania ludzkich kości po rozkładzie zwłok. Zasadniczo były przeznaczone na kości 

jednej osoby, w większych składano kości kilku osób. Niektóre grobowce były wyposażone 

w małe nisze (hebr. Kôchim), w których umieszczano ossuaria, albo też ustawiano je na 

ławach lub na ziemi, a wolne miejsce ponownie wykorzystywano. Praktyka ta umożliwiała 

rodzinie korzystanie z tego samego grobowca przez wiele pokoleń. W Betanii można dziś 

zwiedzać grób Łazarza. Schodzi się po 24 stopniach w dół, do szerokiego przedsionka, skąd 

ciasne przejście prowadzi po kolejnych trzech stopniach do komory grobowej. Tam było 

złożone ciało Łazarza. Kamień ułożony poziomo zamykał wejście do grobu, zgodnie z 

ewangelicznym opisem: Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. 

 

2 KWIETNIA  2005  -  GODZ.  21.37 …. 
Dwanaście lat temu, odszedł od nas święty Jan Paweł II. Czas biegnie bardzo szybko. Wielu z 

nas pamięta tamten dzień. Dla tych, co nie mogą pamiętać – krótkie przypomnienie tamtego 

dnia i tamtych godzin.  Sobota 2 kwietnia 2005: 

O godzinie 11.30 jedna ze stacji telewizyjnych zacytowała kardynała Josepha Razingera, 

który powiedział: papież wie, że umiera i pożegnał się ze mną…  . O godzinie 19.20 Watykan 

oficjalnie poinformował, że: stan papieża wydaje się nieodwracalny…  . Wkrótce potem na 

placu św. Piotra rozpoczęła się modlitwa różańcowa z udziałem stale rosnącej liczby 

wiernych. Po blisko dwóch godzinach modlitwy, arcybiskup Leonardo Sandri poinformował 

obecnych:  nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II, powrócił do Domu Ojca …  . 

/ks.B/ 

      OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  4 NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU  

1)Zapraszamy do udziału w parafialnych rekolekcjach wielkopostnych, które potrwają do 

najbliższej środy. Witamy w parafii rekolekcjonistów: ks. prof. Andrzeja Muszalę i ks. 

Dariusza Głuszko. Program rekolekcji publikujemy w gablotach parafialnych. Na stronie 

internetowej parafii w artykule poświęconym rekolekcjom parafialnym będziemy publikować 

nagrania nauk dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć w rekolekcjach osobiście. Dziś ogólnie 

nie spowiadamy, by dać możliwość wysłuchania nauk. Nagłą potrzebę spowiedzi prosimy 

zgłosić w zakrystii.  Od poniedziałku do środy Msze św. ranne o godz. 8.00, wieczorne o 

18.00, pozostałe jak w programie rekolekcji. Liturgia bieżącego tygodnia w kościele górnym. 

Jutro ze względu na rekolekcje kancelaria parafialna nieczynna. Przypominamy również, że w 

Poniedziałek Wielkanocny, 17 kwietnia nie odprawiamy Mszy św. o godz. 20.00.    2) 

Metropolita Krakowski, arcybiskup Marek Jędraszewski zaprasza mieszkańców Krakowa, 

zwłaszcza studentów na Akademicką Drogę Krzyżową ulicami Starego Miasta. Początek dziś, 

2 kwietnia, o godz. 20.20 przed Kościołem Św. Anny, zakończenie ok. 22.00 przed oknem 

papieskim na Franciszkańskiej. 3) W pierwszy czwartek kwietnia po Mszy św. wieczornej 

adoracja Najświętszego Sakramentu animowana przez wspólnotę Katolickiej Odnowy w 

Duchu św. Manus Domini do godziny 20.00 z możliwością modlitwy wstawienniczej. Okazja 

do spowiedzi św. przed pierwszym piątkiem kwietnia we wtorek, w dzień spowiedzi 

rekolekcyjnej oraz w sam piątek od godziny 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.30 i od 16.00 do 

16.45, czyli do rozpoczęcia plenerowej drogi krzyżowej. Chorych z Najświętszym 

Sakramentem proboszcz odwiedzi w piątek, 7 kwietnia od godziny 9.30, wikariusze w sobotę, 

8 kwietnia od godziny 9.30.  Droga krzyżowa ulicami osiedla w najbliższy piątek, 7 kwietnia 

o godz. 17.00. Prosimy zabrać świece. Rozpoczęcie nabożeństwa na placu przed kościołem. 

Msza św. wieczorna po zakończeniu nabożeństwa, około godziny 18.30. W tym dniu nie 

odprawiamy innych nabożeństw Drogi Krzyżowej. W najbliższym czasie przekażemy teksty 

rozważań reprezentantom grup parafialnych. Szczegóły dotyczące przygotowania drogi 

krzyżowej po osiedlu publikujemy na stronie internetowej parafii.  4) Za tydzień Niedziela 

Palmowa Męki Pańskiej. Poświęcenie palm na każdej Mszy św. Procesja z palmami podczas 

Mszy św. o godzinie 10.30. Przed rozpoczęciem Mszy św. zgromadzimy się na placu przed 

kościołem. W czasie Mszy św. pobłogosławimy nowych ministrantów. Po Mszy św. o 10.30 

konkurs palm własnoręcznie wykonanych w kaplicy Matki Bożej. Zachęcamy do wzięcia 

udziału w konkursie dzieci, młodzież i dorosłych. Uczestnicy otrzymają nagrody rzeczowe.   

5) Do skarbony przy wejściu można złożyć ofiary na dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu 

oraz za baranki wielkanocne Caritas. W najbliższą sobotę w  kościele, przy ołtarzu 

wystawimy kosz na dar ołtarza. Złożymy do niego produkty spożywcze suche, a także 

wędliny, owoce, słodycze. Panie z Zespołu Charytatywnego przygotują paczki dla 

potrzebujących z naszej parafii. Młodzież rozniesie je w Wielką Sobotę. Spotkanie Zespołu 

Charytatywnego jutro o godzinie 16.15 w bibliotece parafialnej. 6) W najbliższą sobotę, 8 

kwietnia podczas Mszy św. o godzinie 10.30 w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 

Łagiewnikach błogosławieństwo do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii św. przyjmie 

obok innych kandydatów z diecezji nasz parafianin, p. Wojciech Kurzyński. Zapraszamy do 

udziału w uroczystości, do modlitwy w Jego intencji i do życzliwego przyjęcia Jego posługi 

przy zanoszeniu komunii św. do mieszkań chorych jak i pomocy przy udzielaniu komunii św. 

w kościele.  Zachętę Metropolity Krakowskiego do serdecznego przyjęcia posługi szafarzy 

prezentujemy na stronie internetowej parafii.  7) W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. 

Czesława Borczaka.   …Wieczny odpoczynek, racz Mu dać Panie… 


