
                        INTENCJE  MSZALNE   2  -  8  I  2017 

 

Poniedziałek  2  I 

  7.00  1) + Józef Kaziród / od rodziny Hudomiętów 

           2) + Dawid Kowalczyk 

  7.30  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 

18.30  + Danuta w 3 r. śmierci 

Wtorek  3  I 

  7.00  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 

  7.30  ++ Genowefa Koczwara i zm. z rodzin: Tobołów i Koczwarów  

18.30  O Boże Błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Genowefy 

Środa   4  I 

  7.00  + Mieczysław 

  7.30  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 

18.30  Intencja Radia Maryja 

Czwartek  5  I 

  7.00  + Józef Kaziród 

  7.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 

Piątek  6  I 

  7.30  ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach 

  9.00  + Józef Kurzawa w 3 r. śmierci, rodzice: Irena i Józef, brat Wiesław 

10.30  + Hilda Kacorzyk / Msza święta gregoriańska 

12.00  ++ Genowefa i Bronisław Bajorek 

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Franciszka Wzorek, Zygmunt, Stefan, Franciszek Cybulski 

18.30  Wynagradzająca NSPJ / intencja od Straży Honorowej NSPJ 

20.00  + Józef Kaziród / od siostry Marii z rodziną 

Sobota  7  I 

  7.00  1)  + Hilda Kacorzyk / msza święta gregoriańska 

           2)  ++ Władysław i Florentyna Bak w 1 r. śmierci  

  7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – za zniewagi i bluźnierstwa 

          / intencja od Róż Różańcowych 

18.30 + Józef Miśkowiec  

Niedziela   8  I 

  7.30  Dziękczynna, z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę MB, dla członkiń Róży VII,  

          a dla zmarłych o radość nieba 

  9.00  Waleria Szczurek w 5 r. śmierci 

10.30  + Hilda Kacorzyk / msza święta gregoriańska 

12.00  ++ Jan, Józefa, s. Jan Grochal 

13.15  Za Parafian 

17.00  O potrzebne łaski, opiekę MB dla Cecylii Kęsek i o Boże Błog. dla jej rodziny 

18.30  + Zdzisław Garusiński w 1 r. śmierci  

20.00  + Henryka Golba w 2 r. śmierci  
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Łk  2, 16-21 / 
 

Pasterze pospiesznie udali się do Betlejem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w 

żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.  

A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali.  

Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu.  

A pasterze wrócili, wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak 

im to było powiedziane. Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano 

Mu imię Jezus, którym Je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie Matki. 

 

REFLEKSJA       

Nowy Rok. Nowe plany, postanowienia i zamiary. Jest takie powiedzenie: człowiek 

planuje - Pan Bóg rysuje. Nie wszystko co sobie zaplanujemy i wymarzymy, będzie takie, 

jak w naszych zamierzeniach. Ale dzisiejsza ewangelia podsuwa nam mądrą radę.  Niech 

każdy dzień Nowego Roku, będzie w naszym życiu ,,podpisany” i nazwany imieniem 

Jezusa !!!  

 

Podsumowanie duszpasterskie roku 2016.  

 

W bieżącym roku ochrzciliśmy 36 dzieci, czyli 13 więcej niż w roku ubiegłym. Wprawdzie 

do średniej rocznej chrztów w 33-letniej historii naszej parafii, która sięga 54 osób jest 

jeszcze daleko, nadto  rodzice 13 spośród 36 dzieci ochrzczonych w naszej parafii mieszkają 

poza parafią, doceniamy jednak związek emocjonalny, tradycyjny, czy pokoleniowy z 

parafią tych rodzin i cieszymy się nieznacznym wzrostem ogólnej liczby chrztów, oraz 

odbiciem od dna, czyli od najniższego wskaźnika chrztów w parafii, który zanotowaliśmy w 

ubiegłym roku (23 chrzty).   W ubiegłym roku dziewczynki wśród ochrzczonych wiodły 

prym, obecnie chłopcy są górą:  17 chrztów udzieliliśmy dziewczynkom i 19 chłopcom. 

Bliźniaki w tym roku ochrzczone to chłopczyk i dziewczynka. 22 dzieci z ochrzczonych w 

tym roku urodziło się w rodzinach, w których rodzice zawarli sakramentalny związek 

małżeński. Dziewięcioro z nich ma rodziców związanych kontraktem cywilnym, a rodzice 
piątki z nich z nich żyją bez jakiegokolwiek związku, zatem odsetek rodziców ochrzczonych 

żyjących bez związku lub w związku cywilnym podniósł się z 20% w poprzednim roku do 

blisko 40% w obecnym.  

  



 

Pogrzebaliśmy w  mijającym roku 53 naszych parafian, o 17 mniej niż w ubiegłym roku, w 

tym niestety 8 osób, które zmarły przed ukończeniem 60 r. życia (w ubiegłym roku 3 takie 

osoby) Nie przekroczyliśmy średniej rocznej liczby zgonów w 33-letniej historii naszej 

parafii która sięga 54 osoby. Spośród wskaźników zgonów w XXI wieku, obecny jest drugim 

najniższym po tym z roku 2014, kiedy zmarło jedynie 50 parafian. Gdyby zestawić liczbę 

ochrzczonych zamieszkujących w parafii i liczbę zmarłych parafian - okaże się, że liczba 

pogrzebów w parafii w 2016 roku niewiele ponad dwukrotnie przekroczyła liczbę chrztów. 

W ubiegłym roku była trzykrotnie wyższa.  Do pierwszej komunii św. przystąpiło w 

bieżącym roku 48 dzieci, o 5 mniej niż w poprzednim. Bierzmowanie przyjęło 39 młodych 

gimnazjalistów, dokładnie tyle, ile w ubiegłym roku, jeśli nie liczyć jednej starszej osoby, 

która w 2015 r. również przystąpiła do bierzmowania. W 2016 r. pobłogosławiliśmy  7 

ślubów (o dwa więcej niż w 2015 r.) niemniej jednak średnia roczna w historii parafii (14 

ślubów) wydaje się być niedościgniona. Przygotowaliśmy 12 par narzeczeńskich do zawarcia 

sakramentu małżeństwa zamiejscowo, w oparciu o licencję. Zanotowaliśmy 48 zapowiedzi 

przedmałżeńskich wygłoszonych w bieżącym roku w naszej parafii, o 21 więcej niż w roku 

ubiegłym. W kościele górnym i dolnym rozdaliśmy w mijającym roku 130 tys. komunii św. 

Kapłani zanieśli Najświętszy Sakrament do mieszkań chorych 830 razy, (o 130 wizyt więcej 

niż w roku ubiegłym). Nadzwyczajny szafarz, p. Paweł Jezioro ok. 50 razy odwiedził 

chorych z komunią św. Podczas dwóch liturgii dla chorych w kościele parafialnym (w 

Odpust i w Dzień Chorego) 215 osób przyjęło namaszczenie chorych. Cieszymy się formacją 

seminaryjną alumna Arka Litwiniuka na roku IV WSD w naszym mieście i brata Kefasa - 

Piotra Cholewczuka, franciszkanina, który po pierwszych ślubach zakonnych rozpoczął 

pierwszy rok formacji seminaryjnej we Wrocławiu. Z przykrością i z duszpasterskim 

niepokojem odnotowaliśmy w mijającym roku fakt 3 apostazji. Z nadzieją na ewangeliczne 

owocowanie  spoglądamy w kierunku 17 grup działających w parafii skupiających ok. 500 

członków wszystkich pokoleń parafian./ ks. Proboszcz / 

             

  Nowy Rok - niech każdemu przyniesie wiele dobra, wzajemnej miłości i pokoju. A na 

każdy dzień, niech Nas wszystkich obficie obdarza swoim Błogosławieństwem Jezus 

Chrystus – Pan czasu i wieczności. 

 
OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA   UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ  

RODZICIELKI  MARYI 

 

1. Dziś 50. Światowy Dzień Pokoju, po Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji 

pierwszej niedzieli miesiąca.  

2.  Dziękujemy orkiestrze dętej i chórowi Amicus za muzykowanie i śpiew w czasie liturgii 

Świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy za dary parafian na stół świąteczny na plebanii.  

3. W piątek, 6 stycznia Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli, Msze święte 

odprawimy jak w każdą niedzielę. Spowiedź pierwszopiątkowa podczas każdej Mszy św. W 

tym dniu modlimy się w intencji misji. Podczas każdej Mszy św. poświęcimy i rozdamy 

kadzidło i kredę.  W poniedziałek wspomnienie świętych Bazylego Wielkiego i Grzegorza z 

Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. W pierwszy czwartek stycznia adoracja 

Najświętszego Sakramentu dla wszystkich chętnych również po Mszy św. wieczornej do 

godziny 20.00. 

 

Animuje ją Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini. W 

Uroczystość Objawienia Pańskiego, czyli w pierwszy piątek stycznia Msza św. 

wynagradzająca NSPJ od Straży Honorowej NSPJ o godz. 18.30.  

W pierwszą sobotę stycznia Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi od Róż 

Różańcowych o godzinie 7.30. Po niej adoracja NS, a o 17.45 różaniec prowadzony przez 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. W najbliższą niedzielę Święto Chrztu Pana Jezusa w 

Jordanie. Po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic dla Róż Różańcowych. Na Mszę św. o godz. 

10.30 zapraszamy dzieci i matki w stanie błogosławionym, którym udzielimy 

błogosławieństwa oraz uczniów klas III SP przygotowujących się do I Komunii św. i ich 

rodziców w ramach comiesięcznego przygotowania przed tym ważnym wydarzeniem w 

życiu religijnym rodziny. Schola dziecięca Boże Nutki zaprasza dzieci i starszych na Jasełka 

po Mszach św. o godzinie 10.30 i 12.00 oraz o 16.20, wszystkie przedstawienia w kościele 

dolnym. Wstęp wolny, choć aktorzy liczą na łaskawość widzów i chętnie przyjmą 

dobrowolną ofiarę na organizację wyjazdu wypoczynkowego scholi.   

4. We wtorek o 19.00 spotkanie opłatkowe PanaMa Chór w Bożym Młynie. W Uroczystość 

Objawienia Pańskiego chór oprawi wokalnie Mszę św. o godz. 18.30. Po niej chórzyści 

zapraszają na kolędowanie w Bożym Młynie. Więcej o programie tygodnia w Bożym Młynie 

na stronie parafii w zakładce jemu poświęconej i na ulotkach przy skarbonie.  

5. W najbliższą sobotę tradycyjna pielgrzymka róż różańcowych i wszystkich chętnych na 

Jasną Górę i do sanktuarium w Gidlach. Wyjazd po Mszy św. o godzinie 7.30. Istnieje 

jeszcze możliwość zapisów w zakrystii.  

6. Na potrzeby UPJP2 zebraliśmy 9903,68 PLN, dla samotnych matek w czasie Pasterki 

2912,45 PLN, z ofiar za świece wigilijne Caritas na koncie parafialnym na cele charytatywne 

w parafii pozostało 2598,76 PLN. Dziękujemy za ofiarność.  

7. Ogólny plan wizyty duszpasterskiej w gablotach parafialnych i na stronie internetowej 

parafii. Każda z rodzin otrzymuje kilka dni przed wizytą osobiste powiadomienie o 

zbliżającej się kolędzie, które wskazuje przewidywaną porę wizyty w dany dzień. Prosimy 

zainteresować się powiadomieniami roznoszonymi przez posłańców, które pod nieobecność 

mieszkańców pozostawiają w skrzynkach pocztowych. W bieżącym tygodniu plan kolędy 

przedstawia się następująco:   

2 I (poniedziałek) ks. Proboszcz  od godz. 14.00 / ul. Na Błonie 15 a, kl. I,II,III 

2 I ks. Bogdan od godz. 19.00 / ul. Armii Krajowej 97 

2 I ks. Łukasz  od godz. 16.30 / ul. Balicka 12 c 

3 I (wtorek) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Na Błonie 15a, kl. IV,V 

3 I ks. Bogdan od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 3c 

3 I ks. Łukasz  od godz. 14.00 / ul. Na Błonie 9a, kl. I,II  

4 I (środa) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Jabłonkowska 19,kl.I 

4 I ks. Bogdan od godz. 18.00 / ul. Balicka 12 b 

4 I ks. Łukasz od godz. 16.00 / ul. Na Błonie 9a, kl. III,IV 

5 I (czwartek) ks. Proboszcz od godz. 14.00 / ul. Jabłonkowska 19, kl. II 

5 I ks. Bogdan od godz. 15.00 / ul. Na Błonie 9a, kl. X,XI 

5 I ks. Łukasz od godz. 16.00 / ul. Na Błonie 13,kl. I,II,II,IV 

7 I (sobota) ks. Proboszcz od godz. 10.00 / ul. Armii Krajowej 79,kl. I,II,III,IV 

7 I ks. Bogdan od godz. 10.00 / ul. Na Błonie 9a, kl. XII, XIII 

7 I ks. Łukasz od godz. 10.00 / ul. Na Błonie 13 b 


