
                 

           INTENCJE  MSZALNE  228 IX  - 4 X   2015 

 

Poniedziałek  28  IX 

   7.00   ++ Zofia, Ludwik, Tadeusz, Edward 

   7.30   ++ Barbara i Albert w 10 r. śmierci 

 18.30   + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska 
                                  

  Wtorek    29  IX 
    7.00  ++ Grażyna jakubowska w 29 r. śmierci, Mieczysław, Wiesław Jakubowscy 

    7.30  + Stanisław Kraj 

  18.30  + Henryka Golba / Msza święta gregoriańska 
     
Środa    30  IX 
   7.00  O Boże Błogosławieństwo dla Moniki i Grzegorza w 28 r. ślubu 

   7.30  ++ Antoni, Anna, Jacek 

 18.30  Henryka Golba / zakończenie Mszy świętych gregoriańskich 

 

 Czwartek  1  X 

    7.00  + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska 

    7.30  + Jan Bryniarski 

  18.30  + Danuta Gwóźdź / z okazji imienin 
                 

Piątek   2  X 

   7.00  ++ Agnieszka, S. Boguchwała, Wincenty 

   9.00  ++ Stanisław i Genowefa Piwowarczyk 

  17.00 ++ Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska 

 18.30  Intencja N. S. P. J 
            
Sobota  3  X 

   7.00  1) + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska 

            2) + Władysław Wach 

   7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – od Róż Różańcowych 

 18.30  ++ Anna, Stanisław Łabzowie i zmarli synowie: Tadeusz, Stanisław, Władysław  
            
Niedziela   4  X 

  7.30   Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę M. B  

            Różańcowej i św. S. Faustyny dla modlących się w Róży VI, a dla zmarłych z Róży 

            o radość wieczną. 

  9.00   + Aniela Machnik / Msza święta gregoriańska 

10.30   ++ Emilia Borys i zmarli z rodziny 

12.00   O Boże Błogosławieństwo dla Franciszka w dniu imienin 

13.15   Za Parafian 

17.00   + Jan Dybisz w 12 r. śmierci. Janina i Zenon 

18.30   + Wincenty 

20.00   + Marian Katra 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 
                                                                                                       
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Mk 9, 38 - 43. 45 . 47- 48 / 
 

Jan powiedział do Jezusa: Nauczycielu, widzieliśmy kogoś, kto nie chodzi z nami, jak w 

Twoje imię, wyrzucał złe duchy i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami. Lecz Jezus 

odrzekł: Nie zabraniajcie mu, bo nikt, kto czyni cuda w imię Moje, nie będzie mógł zaraz źle 

mówić o Mnie. Kto bowiem nie jest przeciwko nam, ten jest z nami. Kto wam poda kubek 

wody do picia, dlatego, że należycie do Chrystusa, zaprawdę powiadam wam, nie utraci 

swojej nagrody. Kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą, 

temu byłoby lepiej uwiązać kamień młyński u szyi i wrzucić go w morze. Jeśli twoja ręka 

jest dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie ułomnym wejść do życia 

wiecznego, niż z dwiema rękami pójść do piekła w ogień nieugaszony. I jeśli twoja noga jest 

dla ciebie powodem grzechu, odetnij ją, lepiej jest dla ciebie chromym wejść do życia, niż z 

dwiema nogami być wrzuconym do piekła. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, 

wyłup je, lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do królestwa Bożego, niż z dwojgiem oczu 

być wrzuconym do piekła, gdzie robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. 

 

REFLEKSJA 

Dzisiejszej ewangelii można się wystraszyć. Czy słowo Jezusa powinno straszyć człowieka? 

Jeżeli jest przestrogą przed skutkami grzechu, to powinno budzić lęk. Nie taki przed utratą 

ręki, nogi czy oka. Ale taki, który przestrzega przed ruchem, czynem i spojrzeniem, które 

prowadzi mnie do grzechu. Bój się Boga – kiedyś mówili mądrze nasi rodzice i dziadkowie. 

Czyli -  pamiętaj o odpowiedzialności i bój się odpowiedzialności za grzechy.  

 

Aniołowie – nasi przyjaciele i opiekunowie. 

Artyści przedstawiali aniołów w postaci ludzkiej ze skrzydłami, młodzieńców z pięknym 

wyrazem twarzy, bardzo często odzianych w bogate szaty lub nagich i bosych /symbol 

niewinności i oderwania się od spraw ziemskich/. Z Pisma Świętego poznajemy  działanie i 

imiona trzech archaniołów: Gabriela, Rafała i Michała.   

Gabriel – po hebrajsku znaczy: Mąż Boży albo Bóg jest moją mocą. W sztuce przedstawiany 

jest z przepaską na czole, z laską w ręku, czasami z kulą ziemską. Spełnia rolę posłańca, z 

przesłaniem od Boga.  Jest zwiastunem działania Boga, w sytuacjach po ludzku 

niemożliwych .Mocy Bożej potrzeba było, aby starsi i niepłodni: Zachariasz i Elżbieta mogli 

wydać na świat Jana Chrzciciela. Podobnie, aby dokonało się Wcielenie Syna Bożego. 

 



 

Rafał – po hebrajsku oznacza Bóg uzdrawia, Bóg uleczył.  Rafał to jeden siedmiu 

archaniołów, którzy stoją w gotowości przed majestatem Boga. Jest księciem aniołów. W 

Księdze Tobiasza pojawia się pod ludzką postacią i pod imieniem Azariasz, towarzyszy w 

drodze bohaterowi księgi. W sztuce sakralnej przedstawiany jest jako pielgrzym, trzymający 

w dłoni rybę lub butelkę. Był przewodnikiem Tobiasza w jego drodze i uzdrowił jego ojca ze 

ślepoty.  

Michał- po hebrajsku znaczy: któż jak Bóg. To archanioł Bożej sprawiedliwości i sądu, łaski 

i zlitowania. Archanioł Michał i jego aniołowie walczą dzielnie i skutecznie z aniołami 

zbuntowanymi, są bowiem rozpaleni miłością Boga.  Archanioła Michała przedstawia się 

ubranego w zbroję, z mieczem w ręku, zabijającego smoka, albo z wagą na  której odmierza 

on ciężar dobrych i złych uczynków zmarłego. Kościół wzywa go na pomoc przeciw 

zasadzkom szatana – nieprzyjaciela Boga i ludzi.  
 

Aniele Boży Stróżu mój….. 

Wszyscy znamy. Dla wielu pierwsza modlitwa, której nauczyła nas: mama, babcia a może 

jeszcze ktoś inny, często pokazując nam obraz/obrazek  naszego ,,Skrzydlatego” Opiekuna. 

Aniołowie są duchami stworzonymi przez Boga, dla Jego chwały i pomocy ludziom. 

Aniołowie byli obecni w nauczaniu Kościoła już od pierwszych wieków. Mówią o nich 

teksty Pisma Świętego i liczne pisma Ojców Kościoła. /św: Cyprian, Bazyli, Hieronim, 

Ambroży i inni/. Od XV wieku w Kościele już dość powszechnie obchodzi się święto 

Aniołów Stróżów. Na stałe do kalendarza liturgicznego wprowadził je w 1670 roku papież 

Klemens X.  Niech to święto ciągle uświadamia nam, że Aniołowie Stróżowie realnie 

istnieją, opiekują się nami, chroniąc przed złem i prowadząc ku dobremu , a wiara w nich nie 

jest zarezerwowana tylko dla dzieci. Pamiętajmy o częstej modlitwie do naszych duchowych 

opiekunów!  
 

Różaniec – najpotężniejsza broń w ręku człowieka. 

W tym tygodniu rozpoczynamy październik. Miesiąc szczególnie poświęcony Matce Bożej. 

Różaniec jest jedną z najbardziej popularnych modlitw na świecie. Jeśli chodzi o formę 

odmawiania, znany był w religiach Dalekiego Wschodu, w Indiach, w Tybecie i w płn. 

Afryce.  W chrześcijaństwie najważniejszą modlitwą, była zawsze Modlitwa Pańska . Od 

XII wieku rozpowszechnił się zwyczaj odmawiania Pozdrowienia Anielskiego. Ze 

średniowiecza pochodzi zwyczaj częstego powtarzania tej modlitwy. Takie były początki 

modlitwy różańcowej. Różaniec w obecnej formie ustalił się dopiero w XV wieku, dzięki 

dominikaninowi bł. Alanusowi a la Roche. Z czasem  do modlitwy różańcowej zaczęto 

dodawać rozważania z życia Pana Jezusa i Maryi. Najbardziej do rozpowszechniania 

modlitwy różańcowej przyczynili się papieże. Klemens VIII wydał aż 19 bulli, 

zachęcających wiernych do odmawiania różańca. Papież Leon XIII w całym swoim 

pontyfikacie napisał 22 oficjalne dokumenty dotyczące różańca. Św. Jan Paweł II w 2002 

roku dołączył do dotychczasowej modlitwy czwartą część – Tajemnice Światła.  

Różaniec nie może zastąpić Mszy świętej. Ale jest wspaniałym, skutecznym  i potężnym 

sposobem przeżywania naszej wiary. O jego potędze może świadczyć wiele ,,wymodlonych” 

spraw. I tych ,,małych”, naszych osobistych i tych ,,wielkich”. Modlitwa różańcowa obaliła 

na Filipinach dyktaturę Ferdynanda i Izabeli Marcos /   Za odmówienie w całości, 

przynajmniej jednej części różańca w: kościele, kaplicy czy we wspólnocie rodzinnej, 

połączone z rozważaniami tajemnic można uzyskać odpust zupełny.    /ks.B/ 

 

 

 

OGŁOSZENIA PARAFIALNE 

26  NIEDZIELA  ZWYKŁA 
 

 

 

 

1. Dziś odpust parafialny ku czci św. Wincentego a Paulo w parafii MB z Lourdes. Suma 

odpustowa o godz. 12.30 

 

2. W liturgii bieżącego tygodnia wspominamy: w poniedziałek wspomnienie św. Wacława 

męczennika, we wtorek św. Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała, w środę wspomnimy 

św. Hieronima, kapłana i Doktora Kościoła, w piątek wspomnienie św. Aniołów Stróżów. 

 

3. W pierwszy piątek miesiąca spowiedź w godzinach: 6.30 – 7.30, od 8.30 – 9.00 i od 16.00 

– 19.00. Msze święte w tym dniu o godz: 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. 

Adoracja Najświętszego Sakramentu w piątek po wieczornej Mszy św. do godz. 21.00. 

W pierwszy czwartek  września adoracja do godz. 20.00.  W pierwsza sobotę miesiąca  o 

godz. 7.30 Msza św. i nabożeństwo do Niepokalanego Serca NMP  

Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę od godz. 9.30. 

 

4. W czwartek rozpoczynamy październik – miesiąc modlitwy różańcowej.  Nabożeństwo 

różańcowe będziemy odprawiali w dni powszednie o godz. 17.45, a w niedziele o godz.18.00 

Dzieciom uczestniczącym w różańcu będziemy rozdawać pamiątkowe obrazki zachęcające 

do modlitwy za prześladowanych chrześcijan. Wszystkich zachęcamy do wspólnej modlitwy 

różańcowej za Kościół, za rodziny, misje, za chorych, uchodźców i prześladowanych. 

Zmianka tajemnic dla Róż różańcowych w najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30. 

 

5. Kandydaci do Bierzmowania z klas gimnazjalnych przychodzą w piątek na mszę św. o 

godz. 18.30. A ci, którzy się jeszcze nie zapisali, proszeni są o zgłoszenie do ks. Łukasza lub 

ks. Bogdana. 

 

6. Spotkanie Straży Honorowej NSPJ w poniedziałek o godz. 19.00. 

 

7. W najbliższą niedzielę o godz. 16.00 w dolnym kościele pielgrzymi do Santiago de 

Compostela  zapraszają na spotkanie i prezentację: Nasze wędrowanie- droga do św. Jakuba   

 

8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. + Kazimierę Zawartkę, śp. + Janusza 

Czajkowskiego, śp. + Ryszarda Krzoska  

...wieczne odpoczywanie, racz im dać Panie… 

 

 

 

 

 
 


