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INTENCJE MSZALNE od 07.05 do 13.05. 2018r.
Poniedziałek 07.05.

7.00 + Kazimiera Antoniuk - od dyrekcji i pracowników Małopolskiego Oddziału
Regionalnego ARiMR
7.30 ++ Stanisław, Helena, Jan
18.30 + Mieczysław Hahn (greg. 7)

W S P Ó L N OTA

Wtorek 08.05.

7.00 ++ Anna i Ludwig Szostak i zmarli z rodziny
7.30 + Mieczysław Hahn (greg. 8)
18.30 O potrzebne łaski, dary Ducha św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Stanisława Makowskiego
w dniu imienin oraz za diakona Arkadiusza Litwiniuka w dniu święceń - od parafian

BIU LETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JA NA KA NTEGO

www.jankanty.pl

Środa 09.05.

7.00 + Mieczysław Hahn (greg. 9)
7.30 + Jerzy w 2. rocz. śm.
18.30 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Genowefy Kowalczyk w dniu 90. ur.

Czwartek 10.05.

7.00 1) Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo, dary Ducha Św., miłość wzajemną dla
Michała w 3. rocz. ur. i jego rodziców
2) + Kazimiera Antoniuk - od rodziny Dańków
7.30 + Mieczysław Hahn (greg. 10)
18.30 + Adela Bednarczyk - od Klaudii i Michała Kubicz z rodziną

Piątek 11.05.

7.00 1) ++ Maria i Kazimierz Kędzierscy i zmarli z rodziny
2) + Kazimiera Antoniuk - od Wojciecha Rożawowskiego z rodziną
7.30 + Jan w 5. rocz. śm.
18.30 + Mieczysław Hahn (greg. 11)

Sobota 12.05.

7.00 1) ++ Zofia i Kazimierz Dutkiewicz
2) + Kazimiera Antoniuk
7.30 + Mieczysław Hahn (greg. 12)
18.30 + Leopold Sowa w 35. rocz. śm.

Niedziela 13.05., Wniebowstąpienie Pańskie
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00

+ Mieczysław Hahn (greg. 13)
++ Alina i Zenon Zagórscy
++ Bożena i zmarli z rodziny
++ Stanisław, Ludwik, Seweryna, Jerzy
Za parafian
O rozwój Żywego Różańca w naszej parafii i wyniesienie na ołtarze sługi Bożej Pauliny
Jaricot - od Róż Różańcowych
18.30 + Magdalena Sosin w 2. rocz. śm.
20.00 ++ Józef, Ireneusz Wachulec

E wa n g e l ia n a n ie dz ie l ę ( J 1 5 , 9 - 1 7 )

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was
umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! Jeśli będziecie zachowywać moje przykazania,
będziecie trwać w miłości mojej, tak jak Ja zachowałem przykazania Ojca mego i trwam
w Jego miłości.
To wam powiedziałem, aby radość moja w was była i aby radość wasza była pełna.
To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem.
Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich.
Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was
nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego pan, ale nazwałem was
przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego.
Nie wy Mnie wybraliście, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby Ojciec dał wam wszystko, o
cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie
miłowali».
R e f l e ksj a

Czy jest możliwe kochać tak jak Pan Jezus? Skoro taka miłość jest Bożym
przykazaniem, to widocznie jest to możliwe. Bóg daje nam takie przykazanie
ponieważ w nas wierzy. My jesteśmy skłonni myśleć, że nigdy nie będziemy święci,
czyli podobni jak dwie krople wody do Boga. On jednak wierzy, że tak się stanie.
Potrzebujemy tylko przyjaźni z Jezusem.

Przyjaciele Jezusa dużo łatwiej od tych, którzy są z Jezusem na dystans,
uczą się miłości i upodabniają się do Boga.

„Inżynier od obrony życia"
W Uroczystość NMP Królowej Polski odszedł do
domu Ojca niestrudzony obrońca życia inż. Antoni
Zięba. Niewątpliwie był on autorytetem dla wielu
katolików, wyraźnym świadkiem Jezusa Chrystusa,
czasem znakiem sprzeciwu ale zawsze człowiekiem
szanującym prawdę i przekazującym ją dalej.
Dr inż. Antoni Zięba ponad dwa miesiące temu otrzymał jedno
z najwyższych odznaczeń Stolicy Apostolskiej "Pro Ecclesia et Pontifice"
przyznawane przez papieża osobom szczególnie zaangażowanym
w pracę na rzecz Kościoła. Inż. Zięba był wykładowcą akademickim,
publicystą i działaczem pro-life. Był również prezesem Polskiego
Stowarzyszenia Obrońców Życia Człowieka, wiceprezesem Polskiej
Federacji Ruchów Obrony Życia, wieloletnim wiceprezesem Katolickiego
Stowarzyszenia Dziennikarzy, współzałożycielem Krucjaty Modlitwy
w Obronie Poczętych Dzieci oraz Światowej Krucjaty Modlitwy
w intencji obrony życia człowieka (World Prayer for Life), redaktorem
pism "Źródło", „Droga” i „Wychowawca". Można powiedzieć, że przez te
niespełna czterdzieści lat działalności, zrobił najwięcej w kwestii
propagowania mentalności pro-life.
O początkach swojej dzałalności w obronie życia powiedział
w jednym z wywiadów: „Pan Bóg dał mi cenną wskazówkę. Gdy byłem
w Wiedniu, przeczytałem artykuł jednego z tamtejszych biskupów.
Napisał on, że najmocniejszą tarczą i fundamentem w obronie życia jest
wiara katolicka. To dlatego założyłem 10 katolickich gazet. Wiedziałem,
że służąc umocnieniu wiary, służę życiu. Autentyczny katolik nigdy nie
targnie się na życie. On wie, Kto stwarza człowieka, jaki jest jego cel
i gdzie w kryzysowej sytuacji szukać pomocy. Jeżeli rodzice mają wiarę,
a przez nią dostęp do ogromnej mocy Bożej, to mają też nadzieję, że to
dziecko – ciężko uszkodzone, które być może umrze tuż po urodzeniu –
w momencie zmartwychwstania będzie idealne i będzie żyło z nimi całą
wieczność”.
Warto podziękować Bogu za jego życie, działalność i służbę
Kościołowi. Każdy we wspólnocie Kościoła ma swoje miejsce i jest
ważnym narzędziem w ręku Pana Boga. Cieszymy się, że śp. pan Antoni
Zięba z odwagą i zaangażowaniem wypełnił swoją misję.

Msza św. pogrzebowa odbędzie się 8 maja we wtorek o godz. 16
w kościele Matki Bożej Zwycięskiej w Borku Fałęckim w Krakowie.
Liturgii przewodniczyć będzie i homilię wygłosi metropolita krakowski
arcybiskup Marek Jędraszewski.

Ogłoszenia na VI Niedzielę Wielkanocną
1. We wtorek Uroczystość św. Stanisława, Biskupa i Męczennika,
głównego Patrona Polski i Archidiecezji Krakowskiej. W katedrze na
Wawelu o godzinie 9.00 święcenia diakonatu, które przez posługę
Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego
otrzyma również nasz parafianin Arkadiusz Litwiniuk. Nowo
wyświęcony diakon odprawi w naszym kościele we wtorek
nabożeństwo majowe o zwykłej porze i w czasie Mszy św. wieczornej
wygłosi homilię. Prosimy o modlitwę w intencji Arka i jego kolegów.
W najbliższą niedzielę Uroczystość Wniebowstąpienia
Pańskiego.
2. W maju nabożeństwa majowe w kościele codziennie o 18.00.
Przy kapliczce na ulicy Filtrowej modlitwa maryjna w każdy dzień
powszedni o 20.00.
3. W poniedziałek, wtorek i środę dni modlitw o urodzaje i za
kraje głodujące. Modlitwy odmówimy po odśpiewaniu Litanii do NMP
przy krzyżu misyjnym w czasie nabożeństwa majowego.
4. Jutro o 9.30 spotkanie Zespołu Charytatywnego w bibliotece
parafialnej.
5. Łącznicy pobrawszy zeszyty składkowe odwiedzą wiernych
prosząc o składkę na organizację procesji Bożego Ciała. Parafianie
z rejonów bez łącznika mogą opisaną ofiarę złożyć w kopercie na tacę.
6. W sprawie rezerwacji miejsc na pielgrzymkę do Krościenka
i Dębna 12 maja, oraz na dzień skupienia do Zakrzowa, 22 maja
zapraszamy do zakrystii.

