
                          INTENCJE  MSZALNE   27  III – 2 IV   2017 
 

Poniedziałek  27  III 

  7.00  1) ++ Henryka i Kazimierz 

           2) ++ Krzysztof, Stanisław 

  7.30  + Krystyna Chmielowska / os SP ZOZ w Osieku 

18.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 
 

Wtorek  28  III 

  7.00  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

  7.30  ++ Czesław, Rudolf, Helena, Józef  Myszka 

18.30  ++ Miłosz Krawczyk w 40 r. urodzin, Stanisław Krawczyk w 11 r. śmierci 
 

Środa  29  III 

  7.00  + Adam Gąsiorek / od rodziny Snopkiewiczów 

  7.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska 

18.30  ++ Stanisław Kosałka w 30 r. śmierci i Magdalena. Franciszek Paciorek 
 

Czwartek  30  III 

  7.00  ++ Elżbieta, Izabella, Stanisława 

  7.30  ++ Janina, Franciszek 

13.00  Msza święta z okazji Jubileuszu 35-lecia Szkoły Podstawowej nr 153 

18.30  + Zofia Górska / Msza święta gregoriańska - zakończenie 
 

Piątek  31  III 

  7.00  1)  + Józef Orawiec w 3 r. śmierci 

           2)  + Stanisław Woszczek  w 16 r. śmierci 

 7.30  ++ Henryk i Władysław  

18.30 + Józef Kaziród / od rodziny Wiśniewskich 
 

Sobota  1  IV 

  7.00  1) + Adam Gąsiorek / od Celiny i Dariusza Cieśla 

           2) ++ Krzysztof Biesaga i jego zmarli rodzice 

  7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – za zniewagi bluźnierstwa / od Róż  

           Różancowych 

18.30  + Stanisław Tomczyk / od żony z dziećmi 
 

Niedziela   2  IV 

  7.30  ++ Agnieszka, Jan, Stanisław, Józef, Władysława, Augustyn, Helena 

  9.00  + Artur Śliwa 

10.30  ++ Maria i Józef Grzesiak 

12.00  + Maciej Gastoł w 20 r. śmierci 

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Genowefa Augustyniak w 11 r. śmierci i c. Małgorzata 

18.30  ++ Honorata i Władysław Rerak. Zofia i Antoni Chmiel 

20.00  + Franciszek Starzycki 

 

Uwaga: Prosimy o dokładne sprawdzenie godzin, zamówionych Mszy świętych w terminie 

rekolekcji parafialnych, w dniach 3-5 kwietnia 2017. 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  /  J 9,1. 6-9. 13-17. 34-38 /    
 

Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na 

ziemię, uczynił błoto ze śliny i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, 

obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc odszedł, obmył się i 

wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż 

to nie jest ten, który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: 

«Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś mówił: «To ja jestem». Zaprowadzili więc 

tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia, w którym 

Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w 

jaki sposób przejrzał. Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i 

widzę».Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli: «Człowiek ten nie jest od Boga, bo 

nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może 

czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do 

niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To 

prorok». Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas pouczasz?» I 

wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: 

«Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym 

w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim Ten, którego widzisz i który mówi 

do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon. 

 

REFLEKSJA       

 

Pan Jezus przywrócił wzrok niewidomemu. Dzięki temu ten nieszczęśliwy człowiek po raz 

pierwszy w życiu zobaczył otaczający go świat i ludzi. Patrzymy na świat i na ludzi często w 

sposób grzeszny, egoistyczny, niedobry. Prośmy Pana Jezusa, aby uleczył nasz wzrok, aby 

nasze spojrzenie było czyste święte i dobre. 

 

Duchowa Adopcja. 

Tradycyjnie w Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny, podejmujemy 

duchową adopcję. Pełna, poprawna nazwa brzmi: "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego 

Zagrożonego Zagładą". Nie jest to więc adopcja prawna dziecka po urodzeniu, 

pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka 

poczętego a zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej 

osoby / kogoś z nas / o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga - Dawcę Życia.        



Trwa ona przez 9 miesięcy, przez okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie 

adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Istota Duchowej Adopcji wynika z 

osobistego: modlitewnego i uczynkowego wstawiennictwa do Jezusa Chrystusa. Osoba 

adoptująca duchowo, wyprasza wstawiennictwo  w ratowaniu od zagłady jednego 

nieznanego, lecz wybranego przez Boga, a zagrożonego aborcją dziecka i modli się również 

w intencji rodziców tego dziecka. Czyli w praktyce – jedna Tajemnica Różańca i modlitwa 

adopcyjna ,, Panie Jezu…”  oraz podjęcie jakiegoś uczynku miłosierdzia. Duchowa adopcja 

trwa przez okres 9 miesięcy, kończy się w Wigilię Bożego Narodzenia. Czasem ktoś zadaje 

pytanie – a jeżeli przez zapomnienie zaniedbam odmówienie modlitwy?   Może się zdarzyć, 

że zapomnimy lub zaniedbamy nasze zobowiązania adopcyjne. Długa przerwa, na przykład 

miesięczna, przerywa Duchową Adopcję i wymaga podjęcia jej od początku. Należy wtedy 

odbyć spowiedź, ponowić przyrzeczenia i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej 

przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając praktykę o ilość dni 

opuszczonych. Nasz codzienny wysiłek mierzony kilkoma minutami modlitwy, może pomóc 

ocalić czyjeś życie. Chyba warto? 

Siloe.                                                                                                                                                                                                    

W dzisiejszej ewangelii jest wspomniana sadzawka Siloe.  W drugiej połowie VIII wieku 

przed Chrystusem, król judzki Ezechiasz doprowadził do wnętrza miasta wodę, specjalnie w 

tym celu wybudowanym kanałem. Tunel połączył źródło Gichon w Dolinie Cedronu we 

wschodniej części stolicy z sadzawką Siloe w zachodniej części miasta. Odkryto go w 1880 

roku, a największą sensację wzbudziła inskrypcja na ścianach tunelu, potwierdzająca dane 

biblijne. Odkrycia dokonać miał kilkunastoletni chłopiec, który ze świecą zapuścił się w głąb 

tunelu.  Inskrypcja mówi o dwóch grupach robotników, które drążyły skałę z dwóch różnych 

końców, by ostatecznie spotkać się wewnątrz skały, w połowie drogi. Wysokość tunelu 

zmienia się od kilkudziesięciu centymetrów do ponad czterech metrów, natomiast jego 

długość to aż 534 metry. Ten właśnie tunel jedną odnogą sięga niemal miejsca, w którym 

stała dawniej wieża. O niej mówił Pan Jezus w innym miejscu, wzywając do nawrócenia: 

„Myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloe i zabiła ich było 

większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jerozolimy? Bynajmniej, powiadam wam; lecz 

jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. Sam basen, położony za czasów Jezusa 

wewnątrz murów miejskich, liczył około szesnaście metrów długości i sześć metrów 

szerokości. Jego głębokość dochodzić mogła do siedmiu metrów. Wody sadzawki Siloe 

miały właściwości uzdrawiające. Jezus nałożył ślepcowi błoto na oczy, a gdy ten przemył je 

w Siloe, natychmiast odzyskał wzrok. Od tamtej chwili owo obmycie stało się symbolem 

chrztu. To przecież chrzest otwiera katechumenom oczy wiary. 

Wśród licznych wydarzeń tego tygodnia, jedno szczególnie dotyczy mieszkańców 

Bronowic. W tym tygodniu w czwartek o godzinie 13.00 w naszym kościele będzie 

odprawiona Jubileuszowa Msza święta. Okazji rocznicowych jest kilka: 200 lat oświaty w 

Bronowiczach, 35 lat Szkoły Podstawowej nr 153 i 15-lecie nadania tej szkole imienia ks. 

prof. Józefa Tischnera. Jubileusz – to okazja do wdzięczności dla tych, którzy tu przez lata 

pracowali dla innych oraz wezwanie skierowane do tworzenia pięknej, mądrej i 

odpowiedzialnej przyszłości. A imię i postać patrona szkoły, do tego szczególnie 

zobowiązuje.  /ks.B/ 

     OGŁOSZENIA   DUSZPASTERSKIE  4 NIEDZIELA  WIELKIEGO  POSTU       
1) Przekraczając półmetek Wielkiego Postu przeżywamy Niedzielę Laetare, nazwaną tak od 

pierwszego słowa antyfony na wejście: Raduj się Jerozolimo! 2) W najbliższą niedzielę,  

rozpoczniemy wielkopostne rekolekcje parafialne które wygłosi ks. prof. Andrzej Muszala, 

duszpasterz akademicki, bioetyk, oraz rekolekcje szkolne dla młodzieży i dla dzieci, które 

wygłosi ks. Dariusz Głuszko, duszpasterz akademicki, moderator Ruchu Światło-Życie. 

Nauki na rozpoczęcie rekolekcji podczas każdej Mszy (z wyjątkiem Mszy św. o 17.00). 

Pierwsza nauka rekolekcyjna w sobotę wieczorem. Dzieci zapraszamy na Mszę św. w 

niedzielę o 10.30, młodzież o 9.00, studentów o 20.00, nauka stanowa dla małżeństw o 

19.30. Program rekolekcji można prześledzić w biuletynie parafialnym Wspólnota sprzed 

dwóch tygodni, na stronie internetowej parafii i w gablotach parafialnych. Prosimy zwrócić 

uwagę na zmienioną porę odprawiania rannych Mszy św. w dni powszednie rekolekcji. 

Prosimy o modlitwę w intencji owocnego przeżycia rekolekcji. Informujemy, że w drugi 

dzień świąt wielkanocnych, w Poniedziałek Wielkanocny, 17 kwietnia nie odprawiamy Mszy 

św. o godzinie 20.00. Chorych z Najświętszym Sakramentem ksiądz proboszcz odwiedzi w 

piątek, 7 kwietnia od godziny 9.30, wikariusze w sobotę, 8 kwietnia od godziny 9.30. Chrzty 

w pierwszą niedzielę kwietnia i w Poniedziałek wielkanocny podczas Mszy św. o godzinie 

13.15. Pouczenie chrzcielne przed kwietniowymi chrztami w piątek, 31 marca o godzinie 

19.15 w kancelarii parafialnej. 3) Róże różańcowe zapraszają na Jerycho Różańcowe - 

modlitwę o poszanowanie życia od poczęcia do naturalnej śmierci, o owocne rekolekcje 

parafialne, oraz w intencjach uczestników Jerycha. Jerycho potrwa w czwartek, 30 marca w 

godzinach od 8.00 do 18.00, w czasie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w 

kościele dolnym - pierwszą część kolejnej godziny adoracji poświęcamy na odmówienie 

części różańca, drugą na modlitwę w ciszy. 4) We wtorek, 28 marca o godzinie 11.30 w 

naszym kościele Msza św. pogrzebowa w intencji śp. Czesława Borczaka, wieloletniego 

organisty naszej parafii. Po odprawieniu Mszy św. obrzędy pochówku na cmentarzu w 

Pasterniku o godzinie 13.00. Rodzina Zmarłego zorganizuje przejazd uczestników pogrzebu 

na cmentarz. 5) Jutro po Mszy św. wieczornej spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji 

Katolickiej. W piątek o 19.00 spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania. W 

najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. Uczniowie 

klas trzecich SP uczestniczą we Mszy św. o 10.30  w ramach przygotowania do przyjęcia I 

Komunii św. 6) Msza św. na rozpoczęcie Jubileuszu w SP 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera,  

w najbliższy czwartek, 30 marca o godzinie 13.00. 7) Młodzież z PanaMa Group zaprasza 

na kiermasz świąteczny, który odbędzie się w najbliższą niedzielę w Bożym Młynie. W 

czasie kiermaszu będzie można nabyć ręcznie wykonane ozdoby, kartki oraz palmy. Jedno ze 

stoisk kiermaszu obsłużą harcerze zbierający środki na obóz harcerski. W planie również 

inne spotkania (dla spacerujących z kijkami, dla chętnych do wykonania palm, dla 

ciekawych przebiegu Wielkiego Tygodnia w Jerozolimie). 8) Kończymy powoli 

rozprowadzanie baranków wielkanocnych, jako formy wsparcia Caritas. Baranki można 

nabyć za cenę nie mniejszą niż 6 PLN. Ofiarę za baranki składamy do skarbony na stoliku. 

Tam można również złożyć ofiary na dekoracje Ciemnicy i Bożego Grobu. 9. Wszyscy 

solenizanci marcowi pracujący dla parafii dziękują za życzenia imieninowe. Również dziś 

można wstąpić do Bożego Młyna na imieninową kawę i ciastko. 10) Jutro, w poniedziałek od 

15.15 do 18.00 rozprowadzimy kolejną transzę jabłek. Zapisy chętnych dziś w zakrystii po 

każdej Mszy św.  Osobom niezapisanym na listę jabłka nie będą wydawane. 11) W 

minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Violettę Prus. Dobry Jezu, a nasz Panie... 


