
                 

           INTENCJE  MSZALNE   2  -  8  XI   2015 

 

Poniedziałek   2 XI 

   7.00 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

   8.00  

   9.00 ++ Władysław i Maria. Ludwik i Jan   

 17.00  Za zmarłych wypominanych w wypominkach 

 18.30 ++ Jan, Janina, Zofia, Gerard 
                                  

  Wtorek     3  XI 
    7.00  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

    7.30  ++ Marianna Jędrszczyk, Jakub Jędrszczyk, Jan Jędrszczyk. 

                   Helena Lang, Władysław Lang 

  18.30  + Zofia Gadocha w 13 r. śmierci    

 

Środa    4  XI 
   7.00  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska  

   7.30  + Krystyna 

 18.30   Intencja Radia Maryja  

 

 Czwartek  5  XI 

    7.00  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

    7.30  + Alojza w 15 r. śmierci 

  18.30  + Jan Turoń w 13 r. śmierci 

 

 Piątek   6  XI  

   7.00  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

   9.00  + Augustyn Dudek 

 17.00  ++ Eustachia Bąk i zmarli z rodziny 

 18.30  1) + Maria Gądek w 3 r. śmierci   

            2) Intencja N. S. P. J. 

  

Sobota  7  XI 

   7.00  1)  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

            2)  ++ Józef i Józefa 

   7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi / od Róż Różańcowych 

 18.30  + Mieczysław Kowalczyk w 25 r. śmierci  
          
Niedziela  8  XI 

  7.30  ++ Anna, Józef, Helena, Józef 

  9.00  ++ Maria, Edward 

10.30  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

12.00  ++ Jadwiga, Zdzisław  

13.15  Za Parafian  

17.00  ++ Maria, Józef 

18.30  + Bronisława w 50 r. śmierci 

20.00  + Zbigniew Chwastek w 15 r. śmierci  
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 
                                                                                                       
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Mt 5, 1-12 / 
Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego jego uczniowie. 

Wtedy otworzył swoje usta i nauczał ich tymi słowami: Błogosławieni ubodzy w duchu, 

albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem 

oni będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię. 

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, 

albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni 

będą nazwani synami Bożymi. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla 

sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy 

ludzie wam urągają i prześladują was i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego 

powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.      

 

REFLEKSJA 

Błogosławiony, to tyle co wybrany, wyróżniony, ale nie przez ludzi, tylko przez Boga. Być 

wyróżnionym przez Boga, to wielki zaszczyt. Ale jak się uważnie wsłuchamy, jakie trzeba 

spełnić warunki, to widzimy, że niełatwo  sobie na ten zaszczyt zapracować. Jednak 

dzisiejsza uroczystość Wszystkich Świętych pokazuje, że można, że to nie jest ponad ludzkie 

siły. Potrafię ??? 

 

Uroczystość Wszystkich Świętych.  

Dzisiejsza Uroczystość to dzień, w którym ,,naraz” oddajemy cześć wszystkim, którzy cieszą 

się niebem. Niektórych z nich nazywamy świętymi i błogosławionymi, bo zostali uroczyście 

przez Kościół beatyfikowani i kanonizowani. Są to nieliczni ,, lokatorzy” nieba, dani nam 

jako przykład do naśladowania na ziemi i orędownicy przed Bogiem. Ale większość to 

bezimienna rzesza naszych bliskich, krewnych, znajomych i tych wszystkich, którzy byli tu 

na ziemi przed nami, a swoim pięknym życiem zasłużyli na niebo. 

Czym jest, jak wygląda ta rzeczywistość, która rozpocznie się dla nas w momencie gdy 

dusza opuści nasze ciało? Czy mamy się bać tej chwili, gdy staniemy przed obliczem Boga 

i kim On dla nas będzie:  Sprawiedliwym Sędzią, czy Miłosiernym Ojcem? 

Przypomnę co mówi nam o rzeczach ostatecznych Katechizm Kościoła Katolickiego. 

 

 



 

Niebo – ci, którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem oraz są doskonale oczyszczeni, 

żyją na zawsze z Chrystusem. Są na zawsze podobni do Boga, ponieważ widzą Go ,,takim 

jakim jest”, twarzą w twarz.   

… powagą apostolską orzekamy, że według powszechnego rozporządzenia Bożego, dusze 

wszystkich świętych …i innych wiernych zmarłych po przyjęciu chrztu świętego, jeśli w 

chwili śmierci nie miały nic do odpokutowania … albo jeśliby wówczas miały w sobie coś do 

oczyszczenia, lecz doznały oczyszczenia po śmierci… jeszcze przed odzyskaniem swoich ciał i 

przed Sądem Ostatecznym , od chwili Wniebowstąpienia Zbawiciela, naszego Pana Jezusa 

Chrystusa, były, są i będą w niebie. 

Jezus ,,otworzył” nam niebo przez Śmierć i  Zmartwychwstanie. Życie błogosławionych 

polega na posiadaniu w pełni owoców odkupienia dokonanego przez Chrystusa, który włącza 

do swej niebieskiej chwały tych, którzy uwierzyli w Niego i pozostali wierni Jego woli. 

Niebo jest szczęśliwą wspólnotą tych wszystkich, którzy są doskonale zjednoczeni z 

Chrystusem.  

 

Czyściec – jest stanem tych, którzy umierają w przyjaźni z Bogiem. Chociaż są pewni 

wiecznego zbawienia, to potrzebują jeszcze oczyszczenia, aby wejść do nieba. 

 

Piekło – oznacza wieczne potępienie tych, którzy umierają dobrowolnie w stanie grzechu 

ciężkiego. Zasadnicza kara piekła polega na wiecznym oddzieleniu od Boga. A jedynie w 

Bogu człowiek może osiągnąć szczęście i radość.  

 

Pismo Święte – Nowy Testament. 

Czego Ewangelie uczą nas o  śmierci i przeznaczeniu człowieka? Nowy Testament akcentuje 

Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Pierwsi chrześcijanie, którzy często umierali śmiercią 

męczeńską, pokazali, że nie boją się śmierci. Wierzyli, że jej moc została złamana przez 

Chrystusa; nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało. Duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej 

tego, który duszę i ciało może zatracić w piekle.  

Ewangelia daje również wielką nadzieję na wieczność;… w domu Ojca mego jest mieszkań 

wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział. 

Odpusty za zmarłych. 

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej, za grzechy zgładzone/darowane/ już 

co do winy. Dostępuje go chrześcijanin odpowiednio usposobiony i pod pewnymi 

określonymi warunkami, za pośrednictwem Kościoła, który jako szafarz owoców odkupienia 

rozdaje i prawomocnie przydziela zadośćuczynienie ze skarbca zasług Chrystusa i świętych.  

Odpust może być cząstkowy albo zupełny zależnie od tego, czy od kary doczesnej należnej za 

grzechy uwalnia w części lub w całości. Odpusty mogą być udzielane żywym lub zmarłym. 

 

- wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną 1 i 2 listopada, mogą dostąpić 

odpustu zupełnego , który może być ofiarowany za zmarłych. W czasie nawiedzenia 

świątyni należy odmówić Ojcze Nasz, Wierzę w Boga oraz trzeba, będąc w stanie łaski 

uświęcającej przyjąć Komunię świętą i pomodlić się w intencjach Ojca Świętego. 

- wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, zyskują odpust, 

który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące. Odpust ten w dniach 1-8 listopada 

jest zupełny, a pozostałe dni w roku cząstkowy.       /ks.B/ 

 

 

                                      OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

                            UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 

 
1. Dzisiaj w naszym kościele msze święte jak w każdą niedzielę. Procesja na cmentarzu w 

Pasterniku o godz. 14.00, a po niej Msza święta. W naszym kościele różaniec z czytaniem 

wypominków jednorazowych po Mszy świętej o godz. 17.00.   

 

2. Jutro Dzień Zaduszny – Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych. 

Msze święte w górnym kościele o godz: 7.00, /wyjątkowo o 8.00/, 9.00, 17.00 i 18.30. 

W środę wspomnimy św. Karola Boromeusza – biskupa, w najbliższą niedzielę Dzień 

Solidarności z Kościołem Prześladowanym w Syrii.  

 

3. Przyjmujemy zgłoszenia modlitwy za zmarłych w wypominkach rocznych 

modlimy się za naszych zmarłych w niedziele przed Mszami świętymi o godz: 7.30, 12.00 

i 17.00. Natomiast wypominki jednorazowe odczytamy w czasie nabożeństwa przed 

wieczorną Mszą świętą w dniach od 1 do 8 listopada, o godz. 18.00 . Formularze 

wypominków za zmarłych pobieramy ze stolika przy skarbonie i składamy w kancelarii lub 

w zakrystii w godzinach urzędowania. Dodatkowo dołożyliśmy formularze wypominków 

jednorazowych można je po wypełnieniu wrzucić do skarbony. 

 

4. W pierwszy piątek listopada spowiadamy od 6.30 do 7.30, od 8.30 do 9.00 i po południu 

od 16.00 do 19.00 . Msze święte w ten dzień o godz: 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30 . Adoracja 

Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej wieczornej do godz. 21.00 . W pierwszy 

czwartek listopada do godz. 20.00 Godzina Święta.  W pierwszą sobotę miesiąca o godz. 

7.30 Msza święta i nabożeństwo wynagradzające do Niepokalanego Serca Maryi . Wizyta 

u chorych z Najświętszym Sakramentem w sobotę od godz. 9.30 .  

 

5. W najbliższą niedziele po Mszy świętej o godz. 7.300 zmiana Tajemnic Różańcowych. 

W środę po Mszy świętej wieczornej spotkanie Koła Radia Maryja.  

 

6. W minioną niedzielę, zgodnie z uchwałą Konferencji Episkopatu Polski 

przeprowadziliśmy liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy świętej. 

W naszym kościele uczestniczyło 2968 wiernych, co przy założeniu, ze wszyscy 

uczestniczący byli naszymi parafianami, daje 41.6 % ogólnej liczby wiernych. Co trzeci z 

uczestniczących we Mszy świętej przyjął Komunię świętą. Dziękujemy oazie i ministrantom 

za posługę liczenia. 

 

7. W najbliższą niedzielę przy wejściach do naszej świątyni rodzina Wiktora Kabały –  

8 latka, podopiecznego fundacji Cor Infantis, oczekującego na skomplikowaną operacje serca 

w Munster w Niemczech, będzie zbierać ofiary na pokrycie kosztów operacji. Prosimy o 

wsparcie leczenia Wiktora. 

 
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Krzosek. 

…wieczne odpoczywanie racz jej dać Panie…  

 

 


