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INTENCJE MSZALNE od 12 III do 18 III 2018
Poniedziałek, 12 III
8.00 1) + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 12)
2) O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Grzegorza Wichra w
dniu
imienin – od parafian
15.00 W intencji chorych
18.00 1) + Irena Rumian 2) + Maria Łapińska w 2. rocz. śm.

WSPÓLNOTA

Wtorek, 13 III
8.00 1) + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 13)
18.00 + Krystyna Tischner

2) + Krystyna Kalicka

Środa, 14 III,
8.00 1) + Józef Gębka – od siostrzeńca Mieczysława z rodziną
2) ++ Krystyna i Władysław Cieślik – od rodziny Szymiców
9.00 + Kazimierz Dutkiewicz
10.00 + Zofia w 2. rocz. śm.
11.45 + Jarosław w rocz. śm.
18.00 + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 14)
20.00 O pomyślną rehabilitację i powrót do zdrowia dla Antosia i opiekę MB dla całej rodziny

Czwartek, 15 III
7.00 1) + Krystyna Cieślik – od rodz. Kołaczyńskich z Łęgu Tarnowskiego
2) + ks. Tadeusz Kukla
7.30 + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 15)
18.30 + Stanisław Woszczek w 17. rocz. śm.

Piątek, 16 III
7.00 1) + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 16)
2) + Krystyna Cieślik – od chrześnicy Bożeny Sak z USA z rodziną
7.30 + Krystyna Cieślik
18.30 Intencje z Nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia

BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 3,14-21 /

Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak
trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał
życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego
dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem
Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat
został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie
wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego.
A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali
ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni,
nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały
ujawnione. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało,
że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

Sobota, 17 III

REFLEKSJA

7.00 1) O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Proboszcza Zbigniewa
Zięby w dniu imienin – od Róż Różańcowych
2) ++ Józef i Józefa Woźniak
7.30 Dziękczynna z okazji urodzin Pawła z prośbą o Boże błogosławieństwo
18.30 + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 17)

Jak trudno było Nikodemowi stanąć w świetle! Nawet jego rozmowa odbyła się
nocą. Śmierć będzie początkiem odsłonięcia się całej prawdy o nas samych. Nie tej
prawdy, którą budujemy na własnych przekonaniach o sobie, lecz prawdy, którą
widzi w nas Bóg. Jest gigantyczna różnica między tym, co sami o sobie myślimy,
a tym, co naprawdę sobą reprezentujemy. Śmierć będzie trudnym momentem
wstrząsającego zdemaskowania. Nikt by tego nie wytrzymał, więc Bóg nas zbawia,
usprawiedliwia, przebacza już teraz.
Pierwszą stroną zbawienia jest usprawiedliwienie z grzechów. Druga strona
zbawienia jest o wiele wspanialsza: życie wieczne w nieutracalnym szczęściu.
Światło słów Boga nie tylko odsłania mroki naszego sumienia, ale też odsłania nam
prawdę o miłości Boga, Jego obietnicach i wreszcie szczęście życia w Nim.

Niedziela, 18 III
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

++ Franciszek, Aniela, Józef i Jan
+ Bogusława Radaszkiewicz (greg. 18)
++ Helena i Józef
O potrzebne łaski, dary Ducha Św., opiekę MB dla ks. Proboszcza Zbigniewa Zięby
– od parafian
Za parafian
+ Paweł Bardan w 24. rocz. śm.
+ Krystyna Zych w 9. rocz. śm.
++ Józefa, Franciszek, Piotr Urbuś i zmarli z rodziny Lech i Urbuś

Bóg lubi nieprzetarte szlaki
23 marca po raz kolejny wyruszy
Ekstremalna Droga Krzyżowa (EDK). To
zapoczątkowana w 2009 r. przez ks. Jacka
Stryczka nietypowa forma przeżycia
bardzo tradycyjnego chrześcijańskiego
nabożeństwa Drogi Krzyżowej.
Nazywa się ekstremalną, bo trzeba pokonać trasę minimum 40 km w nocy.
Samotnie lub w skupieniu. Bez rozmów i pikników. „Musi boleć, byś opuścił swoją
strefę komfortu i powiedział Bogu: jestem tutaj nie dlatego, że masz coś dla mnie
zrobić, jestem, bo chcę się z Tobą spotkać”. Ideą przyświecającą EDK jest schemat
"wyzwanie, droga, zmaganie, spotkanie".
Wyzwanie
W tym wyzwaniu najważniejsze jest dotarcie do granicy bólu. Do momentu,
w którym wszystko mówi: czemu nie jestem w domu, w ciepłym łóżku. Ten, kto
przekracza tę granicę, opuszcza strefę komfortu. Otwiera się na nowe wyzwania.
A to daje szansę na kolejne decyzję o zmianie życia.
Droga
Jest normalnie, po prostu idziesz, co jakiś czas kolejna stacja, krótka modlitwa –
tekst rozważań czytany w świetle czołówki, jeśli aura sprzyja, nie grzęźniesz
w błocie lub kałuży, jest całkiem w porządku, nic wielkiego – na razie zwykły
marsz.
Zmaganie
Może zacząć się na dowolnym kilometrze trasy, tu nie ma reguły, może minąć
lub zostać do końca — raczej zostanie. I dobrze, bo zmaganie jest istotą EDK. To
droga poza strefę komfortu. Możesz go różnie doświadczyć: bolące stopy, brak sił,
zimny deszcz na twarzy. Kiedy już od wyczerpania i zmęczenia nie można uciec,
właśnie wtedy możesz odkryć, że to wiara jest powodem i siłą żeby iść dalej.
Spotkanie z Jezusem
Tylko o to chodzi w EDK. Milczenie, modlitwa, medytacja, długa nocna trasa, to
wszystko „tylko” po to, nie ma innego celu. Dublin, Galway, Warszawa,
Spitsbergen – miejsce i wielkość grupy nie są istotne. Celem Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej jest spotkanie z Bogiem.
Ekstremalna Droga Krzyżowa to prawdziwe ćwiczenie duchowe, po którym
człowiek może zostać rzeczywiście przemieniony. W zeszłym roku z tej formy
modlitwy skorzystało 60 tyś. osób, w 11 krajach, w 256 miastach.
W tym roku EDK z Krakowa wyruszy z trzech miejsc, a organizatorzy
przygotowali aż 25 tras.
Wszystkie szczegóły EDK znajdziemy na stronie internetowej: www.edk.org.pl

Ogłoszenia duszpasterskie na IV Niedzielę Wielkiego Postu
1. Dziś niedziela Laetare, drugi dzień rekolekcji parafialnych i pierwszy dzień
rekolekcji dla dzieci i młodzieży. Witamy w naszej wspólnocie ks. prof. Wojciecha
Węgrzyniaka i ks. Krzysztofa Dębskiego. Msze św. odprawiamy jak w każdą
niedzielę. Każda z nauką rekolekcyjną według planu opublikowanego na stronie
internetowej, w gablotach parafialnych i we Wspólnocie z ubiegłego tygodnia.
Gorzkie Żale o godzinie 18.00 bez kazania pasyjnego. W czasie rekolekcji
zasadniczo nie spowiadamy, by umożliwić uczestniczącym w rekolekcjach
wysłuchanie nauk.
Od poniedziałku do środy Msze św. ranne o godz. 8.00, wieczorne o 18.00,
pozostałe jak w programie rekolekcji. Zamawiających wcześniej Msze św. prosimy
o sprawdzenie terminu jej odprawiania w liście intencji Mszy św. Liturgia podczas
rekolekcji za wyjątkiem spotkań z przedszkolakami w kościele górnym.
Dla chorych i starszych nie opuszczających swych mieszkań będziemy
transmitować wybrane Msze i nauki rekolekcyjne. Prosimy, by nie rezygnować,
jeśli to możliwe, z udziału osobistego w rekolekcjach i umożliwić chorym udział
wirtualny.
Jutro ze względu na rekolekcje kancelaria parafialna nieczynna.
2. W najbliższą niedzielę zasłonimy krzyże w świątyni. Wolontariusze
z Hospicjum św. Łazarza w ramach akcji Pola Nadziei zbiorą składkę do puszek
na potrzeby Hospicjum.
3. Informujemy również z wyprzedzeniem, że w drugi dzień świąt
wielkanocnych, w Poniedziałek Wielkanocny, 2 kwietnia nie odprawiamy Mszy
św. o godzinie 20.00.
4. W środę o 16.30 spotkanie odpowiedzialnych wspólnot zaangażowanych
w Liturgię Wielkiego Tygodnia w sali nr 4.
5. Referat misyjny Sióstr Dominikanek dziękuje za składkę w wysokości 18 500
PLN, którą siostry Nazaria i Natalia zebrały w naszym kościele w Niedzielę Ad
Gentes przed dwoma tygodniami. Do skarbony przy wejściu można złożyć ofiary
na dekorację Ciemnicy i Bożego Grobu oraz za baranki wielkanocne Caritas.
Łącznicy zbiorą w najbliższych dniach składkę na całoroczne sprzątanie
kompleksu parafialnego. Podczas Mszy św. rekolekcyjnych w środę zbierzemy
ofiarę na organizację rekolekcji.
6. Przypominamy, że jeśli nie dopełniono rezerwacji w tygodniu odprawienia
Mszy św. - anulujemy rezerwację i przyjmujemy inną intencję Mszy św.
7. W najbliższą niedzielę Akademicka Droga Krzyżowa ulicami Krakowa pod
przewodnictwem
Metropolity
Krakowskiego
Arcybiskupa
Marka
Jędraszewskiego. Początek o godzinie 20.30 przy kolegiacie świętej Anny,
zakończenie około 22.00 pod Oknem Papieskim.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Kazimierza Dutkiewicza. Dobry
Jezu, a nasz Panie...

