
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  19 III  do  25 III  2018 
 

Poniedziałek, 19 III 
  7.00  1) + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 19) 
           2) O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Bogdana Jelenia w dniu  
                imienin oraz dla ks. Zbigniewa Syczika z okazji imienin – od parafian 
  7.30  1) ++ Alojzy i Agnieszka Bartyzel w rocz. śm. 
           2) ++ Andrzej w 23. rocz. śm. i Kazimiera Antoniuk  
18.30  + Jadwiga w 34. rocz. śm. 
 

Wtorek, 20 III 
  7.00  1) + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 20) 
  7.30  + Witold Ryncarz 
18.30 1) O potrzebne łaski, Dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. prał. Jana Franczaka z  
           okazji urodzin – od parafian 
           2) Za Ojczyznę 
 

Środa, 21 III,  
  7.00  + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 21) 
  7.30  + Aleksander Ziębicki 
18.30  ++ Anna, Jan, Stanisława, Jan, Krzysztof 
 

Czwartek, 22 III 
  7.00  1) + Krystyna Cieślik – od Ludwika i Kunegundy Cieślików z synem Władysławem 
           2) + Kazimiera Buchner 
  7.30  + Stanisław Moskała 
18.30  + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 22) 
 

Piątek, 23 III  
  7.00  1) + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 23) 
           2) + Krystyna Cieślik – od Lucyny Bajdy z rodz. 
  7.30  O świętość życia w rodzinie 
18.30  O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Marii Koczwary 
 

Sobota, 24 III  
  7.00  1) + Genowefa Koczwara w 15. rocz. śm. 
           2) + Antoni Bajorek – od rodz. Zborowskich 
  7.30  + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 24) 
18.30  O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Marii Wolskiej 
 

Niedziela, 25 III 
  7.30  ++ Henryka, Kazimierz 
  9.00  O Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Klaudii w 18. rocz. urodzin 
10.30  + Bogusława Radaszkiewicz (greg. 25) 
12.00  ++ Zygmunt w 30. rocz. śm., Karolina i Elżbieta Mączka 
13.15  Za parafian 
17.00  ++ Stanisław Kierzek w 6. rocz. śm. i zmarli z rodziny 
18.30  ++ Wacław i zmarli z jego rodziny 
20.00  ++ Janina i Mieczysław Harczyńscy, Helena i Kazimiera Harczyńskie, Jan Burzyński 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / J 12,20-33 / 

     Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też 

niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i 

prosili go, mówiąc: «Panie, chcemy ujrzeć Jezusa». Filip poszedł i powiedział 

Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. 

     A Jezus dał im taką odpowiedź: «Nadeszła godzina, aby został otoczony chwałą Syn 

Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy  

w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. 

Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, 

zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie 

Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. 

     Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej 

godziny. Ależ właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław imię Twoje!» 

     Wtem rozległ się głos z nieba: «Już wsławiłem i jeszcze wsławię». Stojący tłum to 

usłyszał i mówił: «Zagrzmiało!» Inni mówili: «Anioł przemówił do Niego». Na to rzekł 

Jezus: «Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz 

odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie wyrzucony precz. 

A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie». 

To mówił, oznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć. 
 

REFLEKSJA  

     Sprawdzonym sposobem „dobrego” umierania, czyli sensownego „spalania się” 

z myślą o innych jest służba. A służba to nic innego jak właśnie miłość pisana 

prozą. Taka miłość jest wymagająca, trudna, często „po błocie chodzi”, a nawet jej 

„plują w twarz”. Gdy jednak wpisuje się w życie i śmierć Jezusa Chrystusa, 

zaczyna zbawiać. 

     „Gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa”. Zamiast pytać czy zrobić to czy nie, 

czy to nie jest za trudne, zapytaj siebie czy czasem Jezus gdzieś już nie czeka abyś 

pomógł Mu i pokazał, że naprawdę kochasz, że rozumiesz co to miłość. 



Pola Nadziei 
2018 

jesteśmy sobie potrzebni 
 

     Przed krakowskimi kościołami rozpoczyna się dziś 21. edycja „Pól Nadziei”, 
którą honorowym patronatem objął Arcybiskup Marek Jędraszewski. Podczas 
akcji wolontariusze będą zbierać datki na rzecz Hospicjum św. Łazarza  
w Krakowie, opiekującego się osobami ciężko chorymi i umierającymi. 
     Krakowskie Hospicjum jest kolebką polskich “Pól Nadziei” i koordynatorem 
ogólnopolskiej akcji. Od 2003 roku program Pól Nadziei jest również realizowany 
przez hospicja w innych miastach Polski. W tym roku włączyło się 35 hospicjów  
z 35 miast Polski.  
     Żonkile, symbol „Pól Nadziei”, zasadzone jesienią przez wolontariuszy 
zakwitają wiosną w wielu punktach Krakowa, a sztuczne kwiaty albo naklejki są 
wręczane osobom, które ofiarują pieniądze do puszek. - Chcemy tym drobnym 
gestem podziękować za wsparcie. Hospicjum im. św. Łazarza na prowadzenie 
działalności potrzebuje rocznie około 9 milionów zł. Środki z Narodowego 
Funduszu Zdrowia pokrywają niespełna połowę kosztów. Ponad 4 mln zł rocznie 
pozyskujemy dzięki przychylności społeczeństwa z datków złożonych do puszek, 
wpłat na konto i wpływów z 1 proc. podatku. Jesteśmy bardzo wdzięczni za tę 
pomoc - mówi Renata Połomska z Towarzystwa Przyjaciół Chorych Hospicjum 
im. św. Łazarza. 
     Rok 2018 jest dla wolontariuszy szczególnym czasem. Dwadzieścia lat temu 
zakwitły w Krakowie pierwsze „Pola Nadziei”. Wiosną 1998 roku 350 000 żonkili 
zasadzonych na terenie Krakowa zwracało uwagę na potrzebę wsparcia ludzi 
umierających na ciężkie, nieuleczalne choroby.  
     Krakowskie Hospicjum św. Łazarza w ramach bezpłatnej opieki, w roku 2017 
udzieliło pomocy 529-ciu chorym w Hospicjum Stacjonarnym, 535-ciu w 
Hospicjum Domowym i ponad 1200-stu chorym w innych ośrodkach. Opieka 
hospicyjna to nie tylko troska o chorego, ale również o jego rodzinę, która zaczyna 
przeżywać żałobę jeszcze przed odejściem bliskiej osoby. Psycholodzy, 
pracownicy i wolontariusze Hospicjum służą im swoją obecnością i radą. 
     Twórczyni światowego ruchu hospicyjnego, dr Cicley Saunders tak mówiła  
o opiece hospicyjnej: „Jedyne co możemy zrobić, to być razem, nieść ulgę, wierną 
obecność. Dlatego oprócz środków przeciwbólowych, trzeba mieć w hospicjum 
dobrych ludzi, którzy zawsze znajdą czas na cierpliwe wysłuchanie drugiego, 
umieją usługiwać z wyczuciem, z pełnym zaangażowaniem i wyczuciem”. 
     Zapraszamy do włączenia się w akcję „Pola Nadziei” przed naszym 
kościołem po każdej Mszy św., którą prowadzą wolontariusze Hospicjum m.in. 
z naszej parafii. 
 

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Wielkiego Postu 
 

     1. Dziś wolontariusze z Hospicjum św. Łazarza kwestują do puszek na potrzeby 
hospicjum. Także dziś można nabyć palmy na Niedzielę Palmową i własnoręcznie 
wykonane kartki świąteczne, które rozprowadza młodzież oazowa przy wyjściu z 
kościoła.  Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym o 17.45. Jutro uroczystość św. Józefa, 
Oblubieńca NMP.  
     2. Księżom Wojciechowi, Krzysztofowi, spowiednikom, nauczycielom, 
katechetkom: p. Karolinie i p. Anicie, panom: organiście i kościelnym, służbie 
liturgicznej, scholi młodzieżowej i dziecięcej, Katolickiej Odnowie w Duchu Świętym 
Manus Domini, odpowiedzialnej za transmisje Mszy św. rekolekcyjnych i rejestrującej 
video z nauk dziękujemy za pomoc w przeprowadzeniu owocnych rekolekcji 
parafialnych. 
     3. 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. 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.  
     4. Przedświąteczne odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem w najbliższą 
sobotę, 24 marca od godziny 9.30. Prosimy zgłaszać chorych w zakrystii.   
     Od dziś w  kościele, przy ołtarzu wystawiliśmy kosz na dar ołtarza. Składamy 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. 
     5. Droga krzyżowa ulicami osiedla w najbliższy piątek, 23 marca o godz. 17.00. 
Można 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.  
     6. We wtorek kolejny dzień nowenny przed 100-leciem niepodległości Naszej 
Ojczyzny. O 17.45 różaniec, o 18.30 Msza św. koncelebrowana w intencji Ojczyzny. 
Wtedy spowiedź wyjątkowo od 18.00 do 18.25. Spotkania dla kandydatów do 
bierzmowania na niespełna miesiąc przed uroczystością w poniedziałek i środę o 19.00 
również w sali nr 6. Spotkanie kandydatów na ministrantów we wtorek o 17.00. Krąg 
biblijny spotka się we wtorek o 20.15 w bibliotece parafialnej.   
     7. Zajrzyjmy do Niedzieli. Na stronie 4 znajdziemy relację z prezentacji książki ks. 
dra Pawła Gałuszki na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. Na stronie 
szóstej dodatku małopolskiego relacja z finału 5. Edycji Konkursu Wiedzy Liturgicznej 
dla gimnazjalistów i uczniów szkół średnich, w którym nasza parafianka, Wiktoria 
Majewska zajęła II miejsce. Gratulujemy Laureatce. Wszystkich zachęcamy do lektury 
pracy katolickiej rozprowadzanej w naszym kościele.  
     8. Młodzież z PanaMa zaprasza w najbliższą niedzielę na kiermasz ozdób 
wielkanocnych do Bożego Młyna, a już dzisiaj młodzież przygotowała ręcznie 
wykonane kartki świąteczne. Zapraszamy do nabywania.  

 


