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INTENCJE MSZALNE od 14.05 do 20.05. 2018r.
Poniedziałek 14.05.

7.00 + Mieczysław Hahn (greg. 14)

7.30 ++ Stanisława i Władysław

18.30 ++ Anna, Wojciech, Edward

W S P Ó L N OTA

Wtorek 15.05.

7.00 ++ Zofia i Tadeusz Łachwa
7.30 + Mieczysław Hahn (greg. 15)
18.30 1) ++ Zofia i Stanisław Gustab
2) ++ Jan i Maria, Karol i Maria (dziadkowie)

Środa 16.05.

7.00 + Mieczysław Hahn (greg. 16)
7.30 ++ Zofia i Kazimierz Dutkiewicz - od rodziny z Buska Zdroju
18.30 Intencje nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia

Czwartek 17.05.

7.00 1) ++ Anna, Franciszek Bukowscy, zm. z rodz. Dzieżów, Gacków, Pustelników; Stefania
Koczur, Władysława Słota
2) O Boże bł. i zdrowie dla Krystyny Jaworskiej
7.30 ++ Józef Piórko w 47. rocz. śm., Helena Piórko
18.30 + Mieczysław Hahn (greg. 17)

Piątek 18.05.

7.00 1) + Mieczysław Hahn (greg. 7)
2) + Zbigniew Kęsek - od żony z synami
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 + Rodzice i teściowie

Sobota 19.05.

7.00 1) ++ Zofia i Kazimierz Dutkiewicz
2) + Zofia Machewka w 5. rocz. śm.
7.30 + Mieczysław Hahn (greg. 19)
18.30 1) + Józef w 8. rocz. śm.
2) W intencji Ojczyzny

Niedziela 20.05., Zesłanie Ducha Świętego
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

+ Mieczysław Hahn (greg. 20)
++ Zofia, Józef, Władysław Jakubas - od córki
I Komunia Święta
+ Piotr Mikuta
Za parafian
+ Zofia Komenda - od wspólnoty „Migdałków”
++ Zofia, Marian, Stanisław, Marek Kowalscy i zmarli z rodziny
+ Stanisław Ferlak

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 ( M k 1 6 , 1 5 - 2 0 )

Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: «Idźcie na cały świat
i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu! Kto uwierzy i przyjmie chrzest,
będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Te zaś znaki
towarzyszyć będą tym, którzy uwierzą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać,
nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego
wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, a ci odzyskają
zdrowie».
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy
Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi
i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
R e f l e ksj a
Bóg nie zainwestował w rekonstrukcję raju na skalanej ekologicznie ziemi, ale
otworzył drogę do Nowej Ziemi i Nowego Nieba. Jezus, wstąpiwszy do nieba, nie
zrzucił skóry człowieka z traumatycznym grymasem i politowaniem, ale podniósł
ludzką naturę tam, dokąd nie sięgają ani nasze aspiracje, ani nawet nasza
wyobraźnia. Jezus mówił niewiele o niebie nie dlatego, że jest ono iluzją, ale dlatego,
że nie da się go wyrazić. Powierzamy się jego zapewnieniom o dostępności nieba
dla nas wszystkich. Wstępujemy w niebo za Nim i Jego mocą, gdy zawierzamy
Jemu.
Niebo to bliskość Oblicza Ojca wobec Oblicza Syna. Niebo to tron, czyli
panowanie nad sobą, a nie nad innymi, panowanie nad tym, co trujące, i nad tym,
co chore.

„Wy jątkowe krakowskie procesje"
W dniu, którym odbywa się doroczna procesja ku czci św. Stanisława,
biskupa i męczennika, warto przypomnieć kilka faktów z historii tego
wydarzenia..
Męczeństwo Stanisława ze Szczepanowa miało miejsce na Skałce 11 kwietnia
1079 roku. Kanonizacja Męczennika ze Skałki odbyła się 8 września 1253 w
Asyżu. 8 maja 1254 roku odbyły się w Krakowie wspaniałe uroczystości
pokanonizacyjne, z udziałem licznie przybyłych członków dynastii piastowskiej z
poszczególnych dzielnic podzielonego państwa polskiego.
W tym samym roku, w rocznicę translacji relikwii ze Skałki na Wawel odbyła
się pierwsza procesja z Wawelu na Skałkę i znowu na Wawel. W wyniku rozwoju
kultu św. Stanisława wytworzył się zwyczaj obchodzenia oktawy święta. Przez
całą oktawę przychodziły na Skałkę pielgrzymki z głównych kościołów
zakonnych na terenie miasta. W ostatnim dniu oktawy szła najbardziej uroczysta
procesja z Wawelu.
Z okazji 800-lecia śmierci św. Stanisława decyzją Kapituły Krakowskiej
przeniesiono procesję majową roku 1879, na niedzielę, w oktawie świętego
Patrona. Ostatecznie Kapituła Krakowska w roku 1881 przeniosła na stałe
celebrowanie tejże procesji, z dnia oktawy, na niedzielę w oktawie św. Stanisława.
Do czasu II wojny światowej procesje odbywały się regularnie, również w
czasie rozbiorów Rzeczypospolitej. Dopiero władze hitlerowskie, w ramach
zakazu manifestowania polskości, uniemożliwiły odbywanie majowych procesji
Stanisławowskich. Po wojnie, w czasach komunistycznych procesja na powrót
mogła przemierzać ulice Krakowa, jednak spotykała się z szykanami ze strony
władzy. Od momentu, gdy arcybiskupem krakowskim został Karol Wojtyła
(1964r.), uroczystości Stanisławowskie, w tym i procesje z Wawelu na Skałkę,
nabrały nowego blasku. Ta sama forma i ranga procesji zachowywana jest po
dzień dzisiejszy.

Ogłoszenia na Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
1. Dziś w Krakowie procesja św. Stanisława z Wawelu na Skałkę.
W poniedziałek święto św. Macieja, Apostoła, w środę święto św. Andrzeja Boboli,
prezbitera i męczennika, głównego patrona Polski. W naszym kościele Nowenna do
Matki Bożej Miłosierdzia.
W najbliższą niedzielę Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Jutro
rozpoczniemy modlitwę przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego. W sobotę
zapraszamy na czuwanie wigilijne przed dniem Pięćdziesiątnicy, które rozpocznie
się wieczorną Mszą św. o 18.30 w kościele dolnym. Potrwa do 21.00. Będzie to
również okazja do comiesięcznej modlitwy za Ojczyznę. Organizatorzy zapraszają

wszystkich, zwłaszcza małżonków i narzeczonych, oraz tych, którzy chcieliby Bogu
oddać relacje łączące ich z najbliższymi. W czasie czuwania możliwość modlitwy
wstawienniczej i indywidualnego błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem.
2. W najbliższą niedzielę w naszej parafii uroczystość pierwszej Komunii św. dla
59 uczniów klas III SP. Msza św. o godzinie 10.30. Nabożeństwo majowe
z odnowieniem przyrzeczeń chrzcielnych i rozdaniem pamiątkowych obrazków
o 17.00 w kościele dolnym. Spowiedź dla dzieci pierwszokomunijnych i ich rodzin
w sobotę od 9.30. Zachęcamy dzieci do udziału w nabożeństwach majowych
codziennie o 18.00.
3. Dziękujemy ks. Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi za przekazanie
parafii św. Jana Kantego relikwii krwi św. Jana Pawła II ze stosownym
potwierdzeniem autentyczności relikwii. Po wykonaniu przenośnego relikwiarza
w październiku br., w 40-lecie wyboru Świętego na Papieża rozpoczniemy w parafii
comiesięczne nabożeństwo do Patrona Rodzin.
4. Dziękujemy za sprzątanie kompleksu kościelnego p. Marzenie Stachoń, która
wykonywała tą pracę przez niespełna rok. Witamy jako sprzątającą p. Stanisławę
Myszę z Mszany Górnej. Prosimy o pomoc sprzątaczce wykonywaniu jej uciążliwej
pracy, choćby przez zaprzestanie znoszenia do kościoła zużytych dewocjonaliów
i starych gazet. Co z nimi zrobić? Informujemy na stronie internetowej. Dziękujemy
wszystkim, którzy jako ogrodnicy dbają o otoczenie naszego kościoła.
5. W sobotę, 9 czerwca planujemy parafialny wyjazd integracyjny do
Sandomierza i do Mogiły. W planie czterogodzinne zwiedzanie z przewodnikiem
starówki sandomierskiej i podziemi, obiad na rynku w Sandomierzu, Msza św.
i czerwcówka, zwiedzanie opactwa cystersów w Mogile pod opieką kleryka
Konrada, naszego parafianina. Wyjazd o 7.00, powrót ok. 21.00. Koszt 60 PLN.
Więcej szczegółów na stronie internetowej parafii. Zapisy po każdej Mszy św.
w zakrystii.
6. W Bożym Młynie w środę 16.05 o godz. 18.30 rozpoczęcie warsztatów
prowadzonych przez psychologa-trenera p. Annę Kucharską Zygmunt pod hasłem
Profesjonalna obsługa emocji. W piątek od 14.00 do 16.00 studenci informatyki posłużą
doradztwem w wypadku problemów z komputerem, telefonem, smartfonem.
7. Gratulujemy nowo wyświęconemu diakonowi Arkadiuszowi Litwiniukowi
i dziękujemy Bogu i rodzicom za dar duszpasterza dla kościoła oraz przełożonym
seminarium krakowskiego za uformowanie kleryka przed diakonatem.
Gratulujemy i wspieramy modlitwą nowożeńców Marię i Macieja Zduńczyków,
którzy przed dwoma tygodniami zawarli sakramentalny związek małżeński
w naszym kościele. Spodziewani następcy Arka, Marysi i Maćka znajdą informacje
o warunkach przyjęcia do seminarium i zawarcia małżeństwa na stronie parafii.

