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INTENCJE MSZALNE od 30 IV do 6 V 2018
Poniedziałek

7.00 + Kazimiera Antoniuk - od dyrekcji i pracowników Małopolskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR
7.30 ++ Helena, Antoni, Anna, Wojciech Czuchra
18.30 + Zbigniew Stachura

Wtorek

W S P Ó L N OTA

7.00 + Mieczysław Hahn (greg. 1)
7.30 Dziękczynna z podziękowaniem za życie z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Barbary
18.30 + Zygmunt

Środa

7.00 + Henryk w 18. rocz. śm.
7.30 + Mieczysław Hahn (greg. 2)
18.30 Dziękczynna w 21. rocz. powstania Parafialnego Koła Przyjaciół Radia Maryja z prośbą
o Boże bł. dla opiekuna ks. Jacka, członków Koła oraz o dalszą opiekę Bożą nad Radiem
Maryja i mediami przy nim powstałymi oraz dla dyrektora o. Tadeusza Rydzyka

Czwartek, NMP Królowej Polski
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30

+ Mieczysław Hahn (greg. 3)
+ Helena Dyduła w 21. rocz. śm.
+ Kazimierz Jaśkowiec i syn Kazimierz
W intencji Ojczyzny
O powrót do zdrowia dla Zofii
O Boże bł. i potrzebne łaski dla Krzysztofa
O Boże bł., potrzebne łaski i światło Ducha Św. Na czas matury dla Witolda

Piątek
7.00
9.00
17.30
18.30

++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach rocznych
+ Mieczysław Hahn (greg. 4)
O zdrowie i bł. Boże i opiekę MB dla Emilii Róg w dniu imienin i Boże bł. dla rodziny
Wynagradzająca NSPJ - int. Od Straży honorowej NSPJ

Sobota

7.00 1) + Mieczysław Hahn (greg. 5)
2) + Ewa Skała
7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewago i bluźnierstwa - od Róż
Różańcowych
18.30 + Danuta

Niedziela

7.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla członkiń z III Róży i ich rodzin oraz dla
zmarłych z Róży
9.00 + Mieczysław Hahn (greg. 6)
10.30 + Aleksander i Julia
12.00 + Stanisław Tomczyk
13.15 Za parafian
17.00 Stanisław Kierzek - od córki Edyty z rodziną
18.30 O Boże bł. i potrzebne łaski dla Gabrieli z okazji 20 urodzin.
20.00 + Irena Mikołajczyk w 3. rocz. śm.

BIU LETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JA NA KA NTEGO

www.jankanty.pl

E wa n g e l ia n a n ie dz ie l ę ( J 1 5 , 1 - 8 )

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a
Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu,
odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już
jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was
będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa
w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie.
Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten
przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we
Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w
ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o
cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity
przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».
R e f l e ksj a

Życie duchowe potrzebuje troski Ogrodnika, ale też wrażliwości owoców na
światło, czyli osobistej wrażliwości na światło mądrości Słowa Bożego.
Przyjaźń z Jezusem nie jest przelotną znajomością z okazji świąt wielkanocnych.
Co to znaczy trwać? Nie miłować jedynie słowem i językiem, ale czynem i prawdą,
oraz spełniać słowa przykazań. Nie jest to więc jedynie trwałość przekonań, ale
bardziej trwałość postawy. Trwać to również wytrwać mimo przeciwności, mimo
presji świata i naporu kuszenia oraz ciążenia zwątpień. Najpewniejszym dowodem
trwania w Bogu jest ujawnienie się w życiu człowieka obecności Ducha Świętego.
Trwać w łasce uświęcającej to troszczyć się o to, by pasożyty nieprawości nie
spowodowały zniszczenia naszego życia duchowego.

BŁOGOSŁAWIONA HANNO CHRZANOWSKA, MÓDL SIĘ ZA NAMI!
„W osobie Błogosławionej Hanny Chrzanowskiej, dokładnie w 45. rocznicę jej
narodzin dla nieba, Kościół świętuje kreatywność chrześcijańskiego miłosierdzia,
które na wzór Jezusa Dobrego Samarytanina szeroko otwiera swoje ramiona, aby
przyjąć, otoczyć opieką i troską chorych, cierpiących i słabych” - mówił kard.
Angelo Amato podczas beatyfikacyjnej Mszy św., która została odprawiona
wczoraj w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich Łagiewnikach.
Prefekt Kongregacji ds. Kanonizacyjnych mówił także, że „bł. Hanna
przypominała wszystkim o nadziei szczęścia wiecznego w niebie. Chorzy cieszyli się,
że mogli mieć ją blisko siebie, ponieważ wlewała w nich spokój ducha, optymizm
oraz nadzieję wyzdrowienia a także wiecznego zbawienia. Jedna ze świadków
nazywa ją „Aniołem nadziei chrześcijańskiej”. (…) W atmosferę bólu i cierpienia
Hanna potrafiła wnieść promień światła i radości. Dzięki wewnętrznemu pokojowi
i prostocie zachowań była często nazywana „cioteczką", wzbudzając zaufanie, pokój,
radość a także nadzieję na przyszłość. Jej wiara w Boską Opatrzność oraz niebiańską
przyszłość pobudzała do życia i do entuzjazmu”.

Ogłoszenia na V Niedzielę Wielkanocną
1. Dziękujemy Bogu za wczorajszą beatyfikację pielęgniarki Hanny
Chrzanowskiej, siostry naszego Boga. Dziś przypada święto św. Katarzyny ze
Sieny, dziewicy i doktora Kościoła, patronki Europy i Sióstr Misjonarek Szkoły,
rezydujących w domu zakonnym przy ulicy Machaya. Dziś po Mszy św.
o godzinie 18.30 rozpoczniemy nowennę do św. Stanisława, biskupa
i męczennika.
2. Jutro o 18.00 pierwsze nabożeństwo majowe z procesją. Zapraszamy do
udziału w majówce ministrantów i lektorów, dzieci w wieku przedszkolnym
i pierwszych klas szkoły podstawowej do sypania kwiatów, mężczyzn z Róży
Męskiej do niesienia baldachimu. Nabożeństwa ku czci NMP przez cały maj
odprawiamy o godzinie 18.00, po nich w dni powszednie Msza święta.
Zapraszamy dzieci, które będą kompletować obrazki i wezwania do laurki dla
Matki Bożej, oraz młodzież i starszych, którzy posłuchają czytanek majowych
zredagowanych przez biskupa Karola Wojtyłę w 1963 roku. W maju Msze
święte wieczorne w kościele, ranne w kaplicy Matki Bożej.
Pierwsze nabożeństwo majowe poprzedzi krótki koncert pieśni maryjnych
wykonany przez parafialną orkiestrę dętą pod dyrekcją p. Marka Gawlika
o 17.45 przed wejściem do kościoła górnego.
3. Również od jutra w dni powszednie o 20.00 nabożeństwo majowe przy
kapliczce przy ulicy Filtrowej. Wraz z ks. Robertem Piwowarczykiem,
proboszczem parafii św. Antoniego, na terenie której posadowiona jest
kapliczka i siostrami Misjonarkami Szkoły, pomysłodawczyniami nawiązania

do tradycji odmawiania, czy śpiewania majówek przy kapliczkach
zapraszamy do wspólnej modlitwy tych, którym łatwiej tam o tej porze
dotrzeć. Można zabrać ze sobą miejsce do siedzenia i świecę lub lampion.
4. We wtorek wspomnienie św. Józefa, rzemieślnika; w środę wspomnimy
św. Atanazego, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek Uroczystość NMP
Królowej Polski. W ten dzień Msze św. w naszym kościele jak w każdą
niedzielę z wyjątkiem Mszy św. o godzinie 20.00. Kancelaria parafialna
w czwartek nie urzęduje. W piątek święto św. Floriana, męczennika, patrona
miasta Krakowa i ludzi ciężkiej, niebezpiecznej pracy, zwłaszcza strażaków,
w sobotę św. Stanisława Kazimierczyka, patrona nadzwyczajnych szafarzy
komunii św. w naszej parafii pp. Pawła Jezioro i Wojciecha Kurzyńskiego.
5. Nabożeństwo ku czci naszego patrona, św. Jana, które odprawiamy
w pierwszy czwartek miesiąca o 18.00 tym razem wyjątkowo ze względu na
liturgię świąteczną po Mszy św. o godzinie 18.30, połączone z Godziną Świętą,
animowaną przez Katolicką Odnowę w Duchu Świętym Manus Domini.
W czasie adoracji możliwość modlitwy wstawienniczej.
W pierwszy piątek maja Msze św. i okazja do spowiedzi św. jak w każdy
pierwszy piątek. Na Mszę świętą o godzinie 17.00 zapraszamy dzieci.
O godzinie 18.30 Msza święta dla gimnazjalistów klas I i II w ramach
przygotowania do bierzmowania. Bierzmowanych w przed niespełna
miesiącem też prosimy o regularną spowiedź i komunię św. Modlitwa
wynagradzająca NSPJ po Mszy św. o godz. 7.00. Po Mszy św. wieczornej
adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00.
W najbliższą sobotę po Mszy św. o 7.30 nabożeństwo wynagradzające
Niepokalanemu Sercu NMP, odwiedziny chorych z Najświętszym
Sakramentem od godziny 9.30. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie
7.30 zmiana tajemnic różańcowych dla róż różańcowych.
6. Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej w bibliotece parafialnej. W tygodniu rekolekcji przed przyjęciem
święceń diakonatu prosimy o modlitwę w intencji kl. Arkadiusza, naszego
parafianina i jego kolegów rocznikowych. W najbliższą, pierwszą niedzielę
maja zbierzemy składkę na cele inwestycyjne w parafii. Ks. prałat Jacek
Konieczny dziękuje za 14 tys. PLN zebrane w ubiegłą niedzielę na budowę
plebanii w parafii św. Kingi.
7. Wczoraj w naszym, kościele zawarli sakramentalny związek małżeński
Joanna i Damian Łukasikowie. Niech Bóg błogosławi nowożeńcom.
W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Danutę Bujas i śp. Mariana
Chmurskiego. W Ich intencji, jak również w intencji śp. ks. bpa Juliana
Groblickiego, którego 23. rocznicę śmierci obchodzimy w piątek: Wieczny
odpoczynek racz Im dać Panie...

