
INTENCJE  MSZALNE  od  16 IV  do  22 IV  2018 
Poniedziałek 
  7.00  + Szczepan Szlezynger - od rodziny Chechelskich 
  7.30  ++ Helena, Piotr, Ignacy 
18.30  Intencje nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia 

Wtorek 
  7.00  + Szczepan Szlezynger - od Wojciecha Wsół z Mszany Dolnej 
  7.30  Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Marii i Marka w 52. rocz. ślubu                     
           i dla ich rodziny     
18.30  + Maria Młynarczyk w 30. rocz. śm. oraz jej dzieci 

Środa 
  7.00  + Janusz Szczpeka - od rodziny Praisnarów 
  7.30  Dziękczynna za 80 lat Mariana z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo 
18.30  + Elżbieta Rumianek - od Janiny 

Czwartek 
  7.00  1) + Janusz Szczepka - od koleżanek i kolegów ze stacji dializ 
           2) + Julianna w 31. rocz. śm. 
  7.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 
18.30  O zdrowie, Boże bł. I opiekę Matki Bożej dla Basi Kowalczyk i jej mamy 

Piątek 
  7.00   1) O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej dla Barbary Kowalczyk w dniu urodzin 
            2) + Aniel Rogala 
  7.30   O świętość życia w rodzinie 
18.30   + Krystyna Kalicka w 3. rocz. śm. 

Sobota 
  7.00   1) + Stanisław Kosałka w 31. rocz. śm. 
            2) O powołania kapłańskie i zakonne z parafii 
  7.30  O zdrowie i potrzebne łaski dla Krzysztofa i Katarzyny oraz o światło Ducha Świętego     
           dla Agnieszki 
18.30   ++ Wacław w 10. rocz. śm., Jerzy w 7. rocz. śm. 

Niedziela 
  7.30  O Boże bł., potrzebne łaski dla Sophie i jej rodziców 
  9.00  Za Mateusza i Olę, w intencji świadomego przyjęcia sakramentów I Komunii Świętej             
           i bierzmowania 
10.30  + Władysław, Genowefa, Józef 
12.00  1) Marian Pawowski, jego rodzice i teściowie 
           2) W 80. rocz. ur., dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo 
13.15  Dziękczynna za 70 lat życia Bogumiły z prośbą o dalsze Boże bł. 
17.00  Za parafian 
18.30  + Anna Gąciarz 
20.00  + Barbara, Józef i Maria 
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E wa n g e l ia  n a  n ie dz ie lę  (Łk  2 4 , 3 5 - 4 8 )  
 Uczniowie opowiadali, co ich spotkało w drodze i jak poznali Jezusa przy łamaniu 
chleba. A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: «Pokój wam!» 
Zatrwożonym i wylękłym zdawało się, że widzą ducha. Lecz On rzekł do nich: «Czemu 
jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na 
moje ręce i nogi: to Ja jestem. Dotknijcie Mnie i przekonajcie się: duch nie ma ciała ani 
kości, jak widzicie, że Ja mam». Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i nogi. 
 Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, rzekł do nich: «Macie 
tu coś do jedzenia?» Oni podali Mu kawałek pieczonej ryby. Wziął i spożył przy nich. 
 Potem rzekł do nich: «To właśnie znaczyły słowa, które mówiłem do was, gdy byłem 
jeszcze z wami: Musi się wypełnić wszystko, co napisane jest o Mnie w Prawie Mojżesza,     
u Proroków i w Psalmach». Wtedy oświecił ich umysły, aby rozumieli Pisma. 
 I rzekł do nich: «Tak jest napisane: Mesjasz będzie cierpiał i trzeciego dnia 
zmartwychwstanie; w imię Jego głoszone będzie nawrócenie i odpuszczenie grzechów 
wszystkim narodom, począwszy od Jeruzalem. Wy jesteście świadkami tego». 

R e f l e ksja   
 Bardzo często, patrząc z perspektywy czasu na różne trudne życiowe 
sytuacje, mówimy: "Tak miało być". Nie oznacza to, że panuje nad nami jakieś 
fatum, przed którym nie da się uciec. Ani że wszystko jest wolą Boga (np. 
grzech nie jest wolą Boga). Jednak nie da się nie odnieść wrażenia, że jest jakiś 
Rozum, który ingeruje w nasze życie i robi coś, co nie zawsze jest po naszej 
myśli, ale ostatecznie okazuje się bardzo dobrym posunięciem. Tym Rozumem 
jest miłujący nas Bóg. 
 Jeśli zdarzyło nam się doświadczyć czegoś trudnego i w pierwszej chwili 
niezrozumiałego, a co później okazało się dobrym wydarzeniem, dawajmy       
o tym świadectwo. Trzeba o takich rzeczach mówić, bo to bardzo pomaga 
człowiekowi żyć, a Bogu działać w naszym życiu. 

http://www.jan-kanty.pl


Umocnieni  Duchem Świę tym 
 W dniu wczorajszym, w naszym 
kościele parafialnym, 35-ciu młodych 
przyjęło z rąk JE ks. kard. Stanisława 
Dziwisza sakrament bierzmowania.       
18-stu z nich pochodzi z naszej parafii, 
17-stu z innych wspólnot parafialnych.  
 Bardzo cieszymy się sumiennością            
i zaangażowaniem, którymi młodzi 
wykazali się w trakcie przygotowań           
i liczymy, że ich zapał w wierze, dzięki 
darom Ducha Świętego nie ustanie.  

Sakrament bierzmowania przyjęli: 
• Bilski Hubert (imię z bierzmowania: Michał) 
• Czeleń Magdalena (Laura)                   Dańko Mateusz (Józef) 
• Dereń Ewa (Łucja)                                 Dudek Magdalena (Aleksandra) 
• Dusza Natalia (Anastazja)                    Fischer Maksymilian (Franciszek) 
• Fitt Aleksandra (Monika)                     Fudali Agnieszka (Joanna) 
• Glanowski Jakub (Franciszek)             Janas Dawid (Mateusz) 
• Jawniak Justyna (Marianna)                Kaziród Dawid (Józef) 
• Kempa Karolina (Róża)                        Kwiecień Klaudia (Julia) 
• Majewska Wiktoria (Alicja)                 Marchewczyk Jakub (Piotr) 
• Matlak Paweł (Ignacy)                         Maź Michał (Hubert) 
• Mikołajek Jerzy (Stanisław)                 Musiał Piotr (Maciej) 
• Nowak Antonina (Hiacynta)              Prądzyński Karol (Józef) 
• Przeniosło Nikola (Klara)                    Radwańska Natalia (Faustyna) 
• Rudnik Jakub (Franciszek)                  Sroka Joanna (Irena) 
• Stępień Mateusz (Hubert)                   Szarata Andrzej (Mikołaj) 
• Tomczyk Mateusz (Józef)                    Tworek Michał (Mateusz) 
• Tylek Izabela (Katarzyna)                   Włosiński Adam (Borys) 
• Zwarycz Maciej (Józef)                        Zych Zofia (Filipa) 

 Wydarzenie udzielenia sakramentu bierzmowania prowadzi nas do refleksji 
o zaangażowaniu w życie wspólnoty Kościoła, które dzięki darom i charyzma-
tom Ducha Świętego ma służyć naszemu duchowemu rozwojowi i służbie 
innym. Niecha każdy kto przyjął ten sakrament odpowie sobie na pytanie, jakie 
wydaje owoce współpracy z Bożą łaską. Może warto pomyśleć o wstąpieniu do 
jakiejś grupy parafialnej (których nie mało w naszej parafii)? Może trzeba by 
bardziej przyłożyć się do pogłębienia swojej wiary? Obyśmy nie zmarnowali 
tych łask i darów, którymi Bóg obdarzył każdego z nas. 

O g ło s ze n ia  n a  I I I  N ie dz ie lę  W ie l ka n o c ną  
 1. Dziś rozpoczynamy X Ogólnopolski Tydzień Biblijny pod hasłem 
Weźmijcie Ducha Świętego. Trwa niedziela biblijna pod hasłem Weźmijcie Pismo 
Święte, poświęcona na narodowe czytanie Listu św. Pawła Ap. do Rzymian. 
 Wspólnie dziękujemy Bogu za to, że w naszej parafii wiele wspólnot            
i wiele rodzin na co dzień żyje słowem Bożym. Krąg biblijny zaprasza na 
spotkanie we wtorek o 20.15.  
 2. Dziś w naszym kościele młodzi związani z naszą parafią zbierają 
składkę do puszek na wyjazd na ŚDM do Panamy w 2019 roku. Można złożyć 
dowolną ofiarę lub zakupić cegiełkę, czyli książeczkę ks. Krzysztofa Porosło     
o przygotowaniu do spowiedzi św. w cenie dziesięciu złotych. Młodzi 
wszystko wyjaśnią przy wejściu do świątyni. Opowiadają też kilka słów           
o sobie w artykule na stronie internetowej parafii. Zachęcamy do wsparcia 
zamierzeń naszych ambasadorów podczas ŚDM w Panamie.  
 3. Dziękujemy wszystkim którzy przygotowali młodzież III klas 
gimnazjalnych i świątynię do bierzmowania, a ks. Kardynałowi Stanisławowi 
Dziwiszowi za udzielenie tego sakramentu naszej młodzieży.  
 Deklaracje duchowej adopcji, których brakło w poniedziałek - można 
odebrać w zakrystii.  
 4. W poniedziałek comiesięczna nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia. 
Msza św. w intencjach poleconych przez wiernych. Po niej nabożeństwo             
w tych samych intencjach. W piątek comiesięczna nowenna przed 100-leciem 
Niepodległości naszej Ojczyzny. O 17.45 różaniec, po nim Msza św. w intencji 
Ojczyzny. Najbliższa niedziela Dobrego Pasterza rozpocznie tydzień modlitwy 
o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.  
 5. W najbliższą niedzielę ks. prałat Jacek Konieczny, proboszcz parafii św. 
Kingi w Krakowie, wcześniej rezydujący w naszej parafii wygłosi kazania         
i zbierze jednorazową składkę na budowę plebanii.  
 6. Wierni z rejonów parafii nie objętych opieką łącznika mogą złożyć ofiarę 
na sprzątanie kościoła do koszyka składkowego, najlepiej opisaną. 
Dziękujemy za dotychczasowe ofiary.  
 7. W najbliższą sobotę o godz. 7.00 z parkingu przy kościele wyruszy 
dwudniowa parafialna pielgrzymka do Kalisza i Lichenia z kompletem miejsc 
w autokarze. Jest natomiast jeszcze dziesięć wolnych miejsc w busie, który 
zabierze pielgrzymów na beatyfikację Hanny Chrzanowskiej w sobotę 28 
kwietnia. Wyjazd busa do Łagiewnik o godzinie 8.00 z parkingu przy kościele, 
powrót około godziny 14.00. Przejazd jest bezpłatny. Można zapisać się           
w zakrystii. Wejściówki rozdamy po wydrukowaniu.  
 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Surówkę i śp. Jana 
Sieńko. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...


