
INTENCJE  MSZALNE   16  -  22  XI   2015 

 

Poniedziałek   16  XI 

   7.00 + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

   9.00 + Józef Kłapeta 

  17.00   Za Parafian – Suma odpustowa 

 18.30 Nowenna: 1)+ Władysław w 40 r. śm. 2) Dziękczynna za szczęśliwą operację  

          z prośbą o B. Bł. i zdrowie. 3) ++ Piotr Padoł w 6 r. śm. i zmarli z rodziny. 

          4) O zdrowie i B. Bł dla Bogusławy z okazji 70 r. ur.  5) w intencji P. Bogu wiadomej 

          6) ++ Artur i Piotr   
                                  

  Wtorek     17  XI 
    7.00   + Kazimierz / Msza święta gregoriańska  

    7.30   + Wladysława w 7 r. śmierci 

18.30 ++ Władysław i Honorata Rerak, Janina Piszak 

               

Środa    18  XI 
   7.00  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

   7.30  + Maria Marszewska / od Józefy Ćwik i Wandy Banasik z rodzinami 

 18.30  + Józef Matlak 

 

 Czwartek  19 XI 

   7.00  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska  

   7.30  ++ Zofia i Franciszek 

 18.30  ++ Stanisław i Antonina Jakubas i zmarli z rodziny 

 

 Piątek   20  XI 

  7.00  1) + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

           2) + Danuta 

  7.30 ++ Jan, Karol, Irena, Bogdan, Maria i zm. z rodziny 

18.30 + Stanisław Tomczyk w 1 r. śmierci 

            

 Sobota    21  XI 

   7.00  1)  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

            2)  W intencji ks. Janusza Korepty, z okazji imienin- o potrzebne łaski, 

            Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej. 

   7.30  W intencji ks. Janusza Moskały, z okazji imienin – o potrzebne łaski, 

            Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej 

 18.30  + Danuta / w wigilię rocznicy śmierci 
          
Niedziela  22  XI 

  7.30   O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Aliny i rodziny 

  9.00   + Jerzy w 10 r. śmierci  

10.30  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska 

12.00  ++ Barbara, Maria, Józef 

13.15  + Danuta w 2 r. śmierci 

17.00  ++ Cecylia i Tadeusz 

18.30  + Antoni Zając 

20.00  + Zbigniew Łach w 3 r. śmierci 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 
                                                                                                       
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Mk 13  24-32 / 
W owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą 

padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego, 

przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze 

swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi, aż do szczytu nieba. A od 

drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i 

wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, 

wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę, powiadam wam: nie przeminie to 

pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.  

Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. 

 

REFLEKSJA 

Listopad, to miesiąc refleksji. Początek listopada kieruje nasze myśli ku tym, których już nie 

ma między nami. Wspominamy, spoglądamy daleko wstecz. A dzisiejsza niedziela każe nam 

spojrzeć daleko do przodu. Ponowne przyjście Pana Jezusa na ziemię, będzie znakiem końca 

świata. Kiedy? Wie to jedynie Bóg. Ale czy jestem przygotowany na Jego przyjście ??? 

 

Jutro przeżywamy w naszej parafii odpust ku czci Matki Bożej Miłosierdzia. 

Nasze myśli kierujemy w stronę Matki Bożej i…Wilna.  Zarówno cudowny obraz jak i 

kaplica, w której się mieści, oraz sama Ostra Brama, mają bardzo bogatą historię sięgającą 

XV wieku. Kiedy otaczano Wilno murami obronnymi, zgodnie z tradycją, w bramach 

zawieszano obrazy świętych patronów. Jednym z nich był wizerunek Matki Bożej. Z czasem 

to miejsce stało się miejscem modlitwy do Maryi. Kult Matki Bożej stawał się w tym 

miejscu coraz większy zwłaszcza w XVII i XVIII wieku.  Oryginalny obraz namalowany jest 

temperą na ośmiu dębowych deskach. Głowę Matki Bożej zdobią dwie korony.  Pierwsza 

pochodzi z końca XVII wieku, a w XIX stuleciu została ozdobiona klejnotami ofiarowanymi 

jako wota. Druga korona, z połowy XVIII wieku, podtrzymywana jest przez dwa aniołki i 

ozdobiona szlachetnymi kamieniami. W lipcu 1927 roku kardynał Aleksander Kakowski 

ukoronował obraz złotymi koronami.  Obraz przedstawia pochyloną Madonnę bez 

Dzieciątka. Głowa Maryi otoczona jest promienną aureolą, a ręce  skrzyżowane na piersiach.   

W ciągu wieków miliony pielgrzymów przybyło do Matki Miłosierdzia ze swoimi prośbami 

i dziękczynieniem, dzieląc się z Nią i tym co radosne i tym co smutne w naszym życiu. 



…w momencie mojego wyboru na Stolicę Piotrową, pomyślałem o Matce Najświętszej z 

Ostrej Bramy…./6.IX 1993/. Kiedy mogłem kontemplować oblicze Matki Bożej w 

sanktuarium w Ostrej Bramie w Wilnie, skierowałem do Niej słowa wielkiego polskiego 

poety, Adama Mickiewicza; Panno Święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej 

świecisz Bramie!... jak mnie do zdrowia powróciłaś cudem! – powiedziałem to na koniec 

modlitwy różańcowej, odmówionej w sanktuarium ostrobramskim. I głos mi się załamał… 

/Jan Paweł II /. 

Ostra Brama wiąże się w istotny sposób z kultem Miłosierdzia Bożego. Obraz Jezu Ufam 

Tobie został namalowany w Wilnie i wystawiony na widok publiczny właśnie w Ostrej 

Bramie /26-28 kwietnia 1935/.  Tam też św. Faustyna miała wizję tryumfu obrazu 

Miłosierdzia Bożego. 

A my, tu w naszej świątyni, przeżywając uroczystość odpustową ku czci Matki Bożej 

Miłosierdzia, wołajmy do Niej z wiarą, aby upraszała nam potrzebne łaski. 

 

Święty Rafał Kalinowski/ Józef Kalinowski/ 

Przyszedł na świat w szlacheckiej rodzinie w Wilnie, w 1835 roku. Jego ojciec był 

profesorem Uniwersytetu Wileńskiego.  Józef najpierw się uczył /z wyróżnieniem/ w Wilnie, 

następnie w Instytucie Agronomicznym k. Orszy, a w 1855 roku wstąpił do Szkoły Inżynierii 

Wojskowej. W tym czasie przeżywał kryzys wiary i tożsamości. Ale nie uciekał od tych 

problemów, tylko szukał odpowiedzi na to co go nurtowało w życiu. Następnie pracował 

jako inżynier, ale widząc, że zbliża się powstanie, poprosił o dymisję ze służby, aby służyć 

rodakom, a nie Rosji. Został członkiem Rządu Narodowego i ministrem wojny w rejonie 

Wilna. Podczas Powstania Styczniowego przeżywa nawrócenie i na nowo odkrywa wiarę. Po 

upadku powstania zostaje aresztowany i skazany na karę śmierci. Władze carskie zamieniają 

mu ten wyrok na 10 lat zesłania na Syberię. W czasie zesłania wspierał innych zesłańców 

pomocą, dobrym słowem i modlitwą. Po powrocie z zesłania został wychowawcą księcia 

Augusta Czartoryskiego/beatyfikowanego w 2003r./  W roku 1877 wstąpił do klasztoru 

karmelitów w Grazu, przybierając imię Rafał. Pełnił obowiązki przełożonego klasztoru w 

Czernej, z jego inicjatywy powstały klasztory w; Przemyślu, Lwowie i Wadowicach. 

Wiele godzin spędzał w konfesjonale – nazywano go ofiarą konfesjonału.  Miał niezwykły 

dar jednania ludzi z Bogiem. Zmarł w Wadowicach w 1907 roku w opinii świętości. 

Beatyfikowany został w 1983, a kanonizowany w 1991 roku. Bez reszty oddany Bogu, umiał 

miłować Go w drugim człowieku. Potrafił zachować szacunek dla człowieka i jego godności 

nawet tam, gdzie panowała pogarda dla człowieczeństwa. Dlatego uważany jest za patrona 

Sybiraków. 

Poradnia Pomoc Bliźniemu – ogłoszenie. 

Poradnia działa od kilku miesięcy przy naszej parafii. Jest to miejsce, gdzie można uzyskać 

informacje, porady i wsparcie w sprawach prawnych, ekonomicznych, zdrowotnych, 

dydaktycznych. Ideą poradni, jak wskazuje sama nazwa, jest świadczenie profesjonalnej i 

bezinteresownej pomocy.  Dyżury pełnią specjaliści, którzy w sposób nieodpłatny dzielą się 

wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami. 

Ufamy, że praca poradni wzorowana na przykładzie św. Jana Kantego, słynącego z 

wielkiego miłosierdzia i skromności, stanie się istotnym wsparciem dla potrzebujących i 

okazją do dzielenia się z innymi. Harmonogram dyżurów publikujemy na stronie 

internetowej parafii i w gablotach parafialnych. Zapraszamy do korzystania z oferty poradni. 

                                               - w imieniu pełniących dyżury dr Agata Krasucka, koordynator. 

 

/ks.B/ 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

33  NIEDZIELA  ZWYKŁA 

 

 

1. Dziś składką na tacę wspieramy organizację Światowych Dni Młodzieży. Po Mszy św. o 

godz. 20.00 w naszym kościele wolontariusze ŚDM, poprowadzą krótką refleksję 

ewangeliczną i zachęcą młodych do świadectwa.  O godz. 16.00 dziś w dolnym kościele 

spotkanie z O. Stanisławem Tasiemskim, dominikaninem/spotkania z okazji Roku Życia 

Konsekrowanego. 

 

 

2. Jutro w naszej parafii odpust ku czci Matki Bożej Miłosierdzia/ święto patronalne dolnego 

kościoła/. Msze święte jutro w górnym kościele o godz. 7.00, 9.00, suma odpustowa o 17.00 

i Msza św. z nowenną o 18.30. Sumę odpustową odprawi ks. kanonik Mariusz Susek- 

dyrektor Gimnazjum im. ks. Franciszka Blachnickiego, a kazanie wygłosi ks. Grzegorz 

Wicher – dyrektor Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas w Zakrzowie. Obaj byli 

wikarzy w naszej parafii. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. Jutro kancelaria nieczynna. 

 

 

3. We wtorek wspomnienie św. Elżbiety Węgierskiej-zakonnicy, w środę bł. Karoliny 

Kózkówny- dziewicy i męczennicy, w czwartek bł. Salomei –zakonnicy, a w piątek św. 

Rafała Kalinowskiego –kapłana. W sobotę wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi 

Panny.  

 

 

4. W najbliższą niedzielę Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Czuwanie przed 

uroczystością w najbliższą sobotę po wieczornej Mszy świętej do godz. 21.00. Czuwanie 

poprowadzą: Honorowa Straż Najświętszego Serca Pana Jezusa, Akcja Katolicka i Odnowa 

w Duchu Świętym. W niedzielę po Mszy świętej o godz. 13.15, przed Najświętszym 

Sakramentem odmówimy Litanię do NSPJ i akt poświęcenia. 

 

    

5. W najbliższą niedzielę będziemy gościć Misjonarza Oblatę  Maryi Niepokalanej- O. Piotra  

Osowskiego. Wygłosi on kazania i będzie rozprowadzał kalendarze misyjne na rok 2016. 

Dochód  przeznaczony na prowadzenie działalności misyjnej.  Obecność O. Piotra,  

jest też zapowiedzią wielkopostnych rekolekcji, które będzie głosił w naszej parafii. 

 

 

6. W ubiegłą niedzielę składką do puszek wsparliśmy potrzeby prześladowanego Kościoła  

w Syrii. Zebraliśmy kwotę 3965,23 zł.   Uwaga: w ubiegłą niedzielę znaleziono przy kościele 

pewną sumę pieniędzy – informacja w zakrystii. 

 

 

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. + Zofię Biedroń. 

…wieczne odpoczywanie, racz Jej dać Panie… 

 


