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INTENCJE  MSZALNE  od  5 II  do 11 II 2018 

 
Poniedziałek, 5 II 
  7.00  + Maria Puchała w 1. rocz. śm. – od męża Tadeusza i córki Bożeny i całej rodziny 
  7.30  + Józef Orawiec w 4. rocz. śm. 
18.30  + Helena Piórko w 15. rocz. śm. 
 

Wtorek, 6 II 
  7.00  + Rita i Gustaw Bielańscy 
  7.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 
18.30  ++ Katarzyna, Michał, Jacek, Jerzy, Anna, Kazimierz, Marcin, Michał, Leokadia 
 

Środa, 7 II 
  7.00  ++ Jerzy i Jarosław Filipowscy 
  7.30  O świętość życia w rodzinie 
18.30  W intencji Radia Maryja i Telewizji Trwam 
 

Czwartek, 8 II 
  7.00   1) + Włodzimierz Kobylski   
            2) + Aniela Rogala 
  7.30  O powołania kapłańskie i zakonne z naszej parafii 
18.30  + Stanisław 
 

Piątek, 9 II  
  7.00  1) + Aniela Rogala 
           2) O łaskę nawrócenia dla Anny – od matki chrzestnej 
           3) O zdrowie, Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Oli z okazji 18. urodzin  
               i Jacka z okazji 50. urodzin oraz ich najbliższych 
  7.30  + Jarosław Filipowski – od Wandy Bocheńskiej 
18.30  + Zofia Starzycka 
 

Sobota, 10 II  
  7.00  1) O łaskę nawrócenia dla Anny – od matki chrzestnej 
           2) O opiekę Matki Bożej Miłosierdzia i szczęśliwą operację dla Barbary  
  7.30  O Boże błogosławieństwo dla Aleksandra w 5. rocz. ur. 
18.30  1. O ulgę w cierpieniu i o poprawę zdrowia dla chorych z naszej parafii 
           2. ++ Beata Lubich w 1. rocz. śm. oraz Janina, Stefania, Leon Kisiel i zmarli z rodziny 
 

Niedziela, 11 II 
  7.30  O potrzebne łaski i opiekę MB dla chorych i starszych z Róż Różańcowych – od Róż 
  9.00  Za Małgorzatę w dniu urodzin o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej 
10.30  ++ Stanisława i Wawrzyniec Brzozan 
12.00  ++ Julia i Walenty Duda w 25. rocz. śm. 
13.15  ++ Genowefa Bator, Franciszka Kubaty 
17.00  + Alicja Mrzygłód 
18.30  + Jadwiga, Romuald, Tadeusz 
20.00  Za parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mk 1,29-39 / 
 

     Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona  

i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli Mu o niej. On 

podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. 

     Z nastaniem wieczora, gdy słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych  

i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych rozmaitymi 

chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, 

ponieważ Go znały. 

    Nad ranem, kiedy jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, 

i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go znaleźli, 

powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie 

indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I 

chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy. 
 

REFLEKSJA  

     Kiedy Jezus wieczorem dokonał uzdrowienia teściowej Piotra, był zapewne 
zmęczony i powinien udać się na zasłużony odpoczynek. Zaszło już zmęczone 
słońce, a całe miasto było zebrane u drzwi, które nie zamykały się do późnej 
nocy. Mało tego, kiedy po wyczerpujących uzdrowieniach i egzorcyzmach 
powinien pozwolić sobie na dłuższy sen, On wstał, gdy jeszcze było ciemno,  
i modlił się. Pracował dla ludzkiego zbawienia po zachodzie słońca,  
a o mrocznym poranku, zanim słońce wstało, modlił się. Zbawienie jest 
totalnym samoofiarowaniem się Boga ludziom. Dzięki niemu człowiek został 
odkupiony, całkowicie pozyskany. Jezus, dając się nam bez reszty, kupił nas 
też bez reszty dla nieba. Zdobył nas na zawsze, ponieważ nam się oddał na 
zawsze. Został na wieki królem, ponieważ pracował nad naszym zbawieniem 
jak niewolnik. Jaką nagrodę wdzięczności otrzymał od nas? 
 



 
1 6 0 .  r o c z n i c a  o b j a w i e ń  M a t k i  B o ż e j  w  L o u r d e s  

 

     Mała Bernadetta Soubirous 160 lat temu - 11 lutego 1858 r. przeżyła zaskakujące 
spotkanie z Piękną Panią w Grocie Massabielskiej opodal Lourdes. To spotkanie 
całkowicie zmieniło jej życie, zmieniło życie mieszkańców Lourdes, Francji  
i w jakiejś mierze wzbogaciło rytm życia Kościoła w całej Europie, a może i na 
całym świecie.  
     Podczas szesnastego (ostatniego) objawienia — 25 marca 1858 r., w uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego, „Piękna Pani” — jak nazywała ją Bernadetta — wyjawiła, 
kim jest, zwracając się do dziewczynki „Jestem Niepokalane Poczęcie”. Oczywiście, 
widząca, analfabetka bez większej kultury religijnej, nie mogła wiedzieć, że cztery lata 
wcześniej, 8 grudnia 1854 r., Pius IX ogłosił dogmat o Niepokalanym Poczęciu. 

     Kościół uważnie śledził wydarzenia w Lourdes. Trzeba było wielkiej roztropności, 
tym bardziej że nabrały one wielkiego rozgłosu w całej Francji. Po wnikliwym 
zbadaniu sprawy Kościół ogłosił, że objawienia te mają wszystkie cechy 
autentyczności, wierni zatem mogą spokojnie w nie wierzyć. 
     Maryja po raz pierwszy przemówiła podczas trzeciego objawienia. Maryja prosiła 
Bernadettę o to, aby przychodziła na to miejsce przez kolejne 15 dni. Dziewczynka 
zgodziła się. Podczas tych 15 dni wizjonerka otrzymała 3 tajemnice. Maryja w 
kolejnym objawieniu prosiła o modlitwę w intencji nawrócenia grzeszników. 
Kolejnego dnia Maryja prosiła świat o pokutę. Później kazała Bernadetcie zjeść roślinę, 
która tam rosła, iść do źródła i obmyć się wodą. Dziewczynka poszła na wskazane 
miejsce. Zaczęła drążyć ziemię. W tym miejscu odkryła źródło, które nigdy nie 
wyschło i stało się narzędziem wielu uzdrowień. 
     Do dziś Sanktuarium w Lourdes jest szczególnym miejscem pielgrzymek ludzi 
chorych. Są tam niezliczone świadectwa uzdrowień, które wierni wyprosili przez 
wstawiennictwo Maryi. Dlatego też dzień początku objawień, 11 lutego, został przez 
św. Jana Pawła II w 1992 r. ogłoszony Światowym Dniem Chorego. 
     W tym roku tematem Dnia Chorego są słowa, które Jezus, wywyższony na krzyżu, 
kieruje do swojej Matki Maryi i do Jana: „'Oto syn Twój (…) Oto Matka twoja'. I od tej 
godziny uczeń wziął Ją do siebie” (J 19, 26-27). Papież Franciszek w Orędziu na 
Światowy Dzień chorego napisał: „Jan, jako uczeń, który dzielił z Jezusem wszystko, 
wie, że Nauczyciel chce doprowadzić wszystkich ludzi do spotkania z Ojcem. On może 
zaświadczyć, że Jezus spotykał wielu ludzi, którzy byli chorzy na duchu, gdyż byli 
pełni dumy (por. J 8, 31-39), i chorych na ciele (por. J 5, 6). Wszystkim im darował 

miłosierdzie i przebaczenie, a chorym – także uzdrowienie fizyczne, znak obfitości 
życia w królestwie, gdzie każda łza zostaje osuszona. Tak jak Maryja, uczniowie są 
powołani, by opiekowali się sobą nawzajem, ale nie tylko. Wiedzą, że serce Jezusa jest 
otwarte dla wszystkich bez wyjątku. Wszystkim musi być głoszona Ewangelia o 
królestwie  
i wszystkich, którzy są w potrzebie, musi obejmować miłość chrześcijan, po prostu 
dlatego, że są osobami, dziećmi Bożymi”. 
     Maryi, Matce czułości, pragniemy powierzyć wszystkich chorych na ciele i duchu, 
aby umacniała ich nadzieję. Prośmy Ją także, aby nam pomagała być otwartymi na 
chorych braci i siotry. 

Ogłoszenia duszpasterskie na V Niedzielę Zwykłą 

     1. Z racji pierwszej niedzieli miesiąca po Mszy św. adoracja Najświętszego 

Sakramentu. 

     2. W poniedziałek wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy. We wtorek 

wspomnienie śś. Męczenników, Pawła Miki i Towarzyszy. W sobotę wspomnienie 

św. Scholastyki, dziewicy. W najbliższą niedzielę rozpoczęcie Nabożeństwa 40-

godzinnnego przed rozpoczęciem Wielkiego Postu adoracją  

w godzinach od 14.00 do 17.00. 

     3. W najbliższą niedzielę 160. rocznica objawień maryjnych w Loudres.  

W kościele katolickim 26. Światowy Dzień Chorego. W parafii Matki Bożej  

z Lourdes odpust z sumą o godzinie 12.30. U nas w kościele z okazji dnia chorego 

w najbliższą sobotę o godzinie 18.30 odprawimy Mszę św. dla chorych z obrzędem 

sakramentu namaszczenia. Po Mszy św. błogosławieństwo chorych Najświętszym 

Sakramentem.  

     4. W poniedziałek o 9.30 spotkanie Zespołu Charytatywnego w sali nr 6. We 

wtorek również w sali nr 6 o 20.15 spotkanie Kręgu Biblijnego. Spotkanie 

pielgrzymów wyjeżdżających do Panamy na ŚDM 2019 w poniedziałek, po Mszy 

św. wieczornej w sali nr 4. 

     5. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach opłatkowych  

i przygotowującym te spotkania. Dziękujemy również 29 łącznikom i 14 młodym  

z Panama Group za rozprowadzanie opłatków bożonarodzeniowych  

w mieszkaniach wiernych, oraz Wspólnocie Odnowy w Duchu św. Manus Domini 

za rozprowadzanie opłatków w trzecią niedzielę Adwentu przy wyjściu z kościoła. 

Z tych zbiórek pozyskaliśmy kwotę 19838,6 PLN, co po odliczeniu kosztu 

zakupionych opłatków pozwoliło nam (podobnie jak rok temu) opłacić 

ogrzewanie kompleksu parafialnego przez dwa miesiące okresu grzewczego. 

     Dziękujemy za prace przy demontażu dekoracji bożonarodzeniowej stałej 

grupie pracowników jak i młodym z Panama Group. 

     Ks. Jacek Piszczek i wierni z parafii św. Jacka dziękują za grudniową składkę na 

budowę ich kościoła w wysokości 15 933,69 PLN, 5 EUR i HRK.  

     6. Młodzi z Panama Group zapraszają po Mszach św. do Bożego Młyna na 

wykonane przez siebie pączki i chrust. Po skosztowaniu będzie można zamówić 

słodycze na tłusty czwartek, z dostawą pod wskazany adres. 

     7. W Bożym Młynie w tym tygodniu dwa spotkania z ciekawymi ludźmi. 

Szczegóły na plakatach w gablocie parafialnej.  


