
INTENCJE MSZALNE  

6 II – 12 II 2017 
 

PONIEDZIAŁEK – 6 II 

7.00   ++ Rita i Gustaw 

7.30   ++ Adam Grosiak, Stanisław i Stanisława Chmielowiec 

18.30 ++ Janina i Stanisław 

 

WTOREK – 7 II 

7.00   + Józef Kaziród – int. od Cecylii Staszko z rodziną 

7.30   W intencji Panu Bogu wiadomej 

18.30 ++ Helena i Andrzej Dzierwa, Bronisława i Marian Kłos, Alojzy i jego żona 

 

ŚRODA – 8 II 

7.00   + Krzysztof Biesaga – int. od Zespołu Charytatywnego 

7.30   O świętość życia w rodzinie 

18.30 + Elżbieta Budzyna – int. od pracowników Przedszkola Nr. 137 

 

CZWARTEK – 9 II 

7.00   + Adam Gąsiorek – int. od Marii Figuła 

7.30   ++ Jan, Aniela, Franciszka 

18.30 + Stanisław Tomczyk – int. od sąsiadów z klatki VII 

 

PIĄTEK – 10 II 

7.00   ++ Tadeusz i Stanisława 

7.30   + Danuta Kaszuba 

18.30 + Jolanta Gajec w 2 r.śm. 

 

SOBOTA – 11 II 

7.00   + Zbigniew Waligóra 

7.30   + Artur Śliwa 

18.30 W intencji chorych 

 

NIEDZIELA – 12 II 

7.30   ++ Marianna, Władysław, Marian, Jan, ks. Marian 

9.00   ++ Julia i Aleksander 

10.30 Dziękczynna za otrzymaną łaskę za przyczyną św. Józefa 

12.00 ++ Walenty i Julia Dyda w 24 r.śm. 

13.15 Za parafian 

17.00 + Stanisław Tomczyk – int. od Ani Babczyk z rodziną 

18.30 + Adam Gąsiorek – int. od Teresy z rodziną 

20.00 ++ Jadwiga, Władysław i Roman 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO  

 

 

 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Mt 5, 13-16/ 
 
         Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci 

swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie 

przez ludzi. 

        Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala 

się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy 

są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki 

i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie». 

 

REFLEKSJA 
Światło świeci, ogrzewa, prowadzi, wskazuje drogę, daje życie i przynosi radość. 

Chrześcijanin ma być światłem, które prowadzi do Chrystusa. Ma być tym, który wskazuje 

drogę błądzącym. Każdy jego czyn, każde słowo jest ukazaniem wielkości i miłości Boga oraz 

radości bycia Jego dzieckiem. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli 

wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie. 

 

 

ŚWIĘTA BERNADETTA SOUBIROUS 
 11 lutego będziemy obchodzić wspomnienie Matki Bożej z Loudres. Dzień tej jest 

wspomnieniem spotkań Matki Bożej ze skromną dziewczyną Marią Bernadettą Souborous.  

Maria Bernadetta urodziła się 7 stycznia 1844 r. w Lourdes jako najstarsza  

z dziewięciorga dzieci ubogiego młynarza Franciszka Soubirous i Luizy Casterot. W dwa dni 

po urodzeniu otrzymała chrzest. Mając 11 lat przeżyła epidemię cholery. Zachorowała wtedy 

na astmę i gruźlicę. Wtedy też została posłana do krewnej, u której pasała owce. Po trzech 

latach wróciła do rodzinnego Lourdes, aby przygotować się do I Komunii Świętej. I wtedy - 

11 lutego 1858 r. - po raz pierwszy Bernadecie objawiła się Matka Boża nad rzeką Gave,  

w pobliżu groty Massabielle. W pewnym momencie dziewczynka usłyszała dziwny dźwięk 

podobny do szumu wiatru. W małej wnęce groty, 3 metry nad ziemią pojawiła się światłość,  

z której wyłoniła się postać młodej dziewczyny. Bernadettę ogarnął strach. Zaczęła odmawiać 

różaniec… Przesłuchiwana później przez komisarza policji na pytanie, czy spotkała 

Najświętszą Dziewicę, zaprzeczyła, mówiąc, że widziała tylko Aquero` („tą, tamtą, ową”), 

dodając: „Miała białą suknię przewiązaną niebieską wstęgą, biały welon na głowie i złocistą 

różę na każdej stopie. Na ramieniu trzymała różaniec. Była bardzo piękna, najpiękniejsza ze 

wszystkich kobiet, jakie do tej pory poznałam. Nie była starsza ode mnie”.  

W czasie objawień Maryja wezwała Bernadettę do modlitwy różańcowej oraz do 

czynów pokutnych w intencji nawrócenia grzeszników. W ciągu pół roku Matka Boża 



objawiła się Świętej 18 razy. Wizje te dały początek słynnemu z licznych uzdrowień 

sanktuarium w Lourdes. W roku 1862 biskup diecezji Tarbes, Laurence, do której należało 

Lourdes, ogłosił dekret o prawdziwości objawień. W tym samym roku Bernadetta zapadła na 

obustronne zapalenie płuc. Wyzdrowiała i postanowiła wstąpić do zakonu. Dzięki 

pośrednictwu biskupa z Nevers, Forcade, wstąpiła tamże do sióstr "od miłości i nauczania 

chrześcijańskiego". Schorowanej, powierzono funkcję infirmerki i zakrystianki. Dopiero 22 

września 1878 roku złożyła śluby wieczyste. Zmarła 16 kwietnia 1879 r., mając 35 lat.  

Kościół nie wyniósł Bernadetty na ołtarze ze względu na głośne objawienia Maryi, 

ale ze względu na osobistą świętość Bernadetty. Wiele cierpiała z powodu astmy. 

Doświadczały ją bardzo siostry, gdyż znacznie różniła się od nich wykształceniem i prostymi 

obyczajami. Sławna w świecie - w klasztorze chciała być ostatnia i cieszyła się z wszelkich 

upokorzeń. Zwykła powtarzać: "O Jezu, daj mi swój krzyż... Skoro nie mogę przelać swojej 

krwi za grzeszników, chciałabym cierpieć dla ich zbawienia". Na najwyższą pochwałę 

zasługuje to, że podczas gdy Lourdes i jej imię było na ustach całego świata, kiedy tysięczne 

tłumy codziennie nawiedzały to święte miejsce, sama Bernadetta żyła w ukryciu, nie dawała 

żadnych wywiadów, uważając po prostu, że jej misja się skończyła, a rozpoczęła swoją misję 

Matka Boża. 

W czasie procesu kanonizacyjnego (1919) stwierdzono, że ciało Bernadetty mimo 

upływu czasu pozostało nienaruszone. W 1925 roku (rok święty) papież Pius XI ogłosił Marię 

Bernadettę błogosławioną w obecności ostatniego z jej braci, a w roku 1933 zaliczył ją 

uroczyście w poczet świętych. 

 

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO – 11 II 2017 

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II w liście skierowanym 13 maja 1992 

r. do ówczesnego przewodniczącego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, 

kard. Fiorenzo Angeliniego. Papież wyznaczył też od razu na obchody tego Dnia 

wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 11 lutego. Ogólnoświatowe 

obchody tego Dnia odbywają się co roku w jednym z sanktuariów maryjnych na świecie. 

Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego stało się 

wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku modlitwie, 

refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. 

Jan Paweł II we wspominanym liście zaznaczył, że "ma on na celu uwrażliwienie ludu 

Bożego i - w konsekwencji - wielu katolickich instytucji działających na rzecz służby zdrowia 

oraz społeczności świeckiej na konieczność zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania 

chorym w dowartościowaniu cierpienia na płaszczyźnie ludzkiej, a przede wszystkim na 

płaszczyźnie nadprzyrodzonej; włączenie w duszpasterstwo służby zdrowia wspólnot 

chrześcijańskich, rodzin zakonnych, popieranie coraz cenniejszego zaangażowania 

wolontariatu..." 

Sprawom ludzi chorych Jan Paweł II, sam doświadczający licznych chorób, 

poświęcił wiele miejsca w swoim nauczaniu. Często spotykał się z chorymi i 

niepełnosprawnymi, tak w Rzymie, jak i w czasie podróży apostolskich. Chorych prosił już na 

samym początku pontyfikatu o wsparcie modlitewne.  

Po raz pierwszy Dzień Chorego obchodzono w 1993 r., a główne uroczystości odbyły 

się wtedy w Lourdes i - częściowo - w Rzymie.  

11 lutego 2017 r. obchody Światowego Dnia Chorych odbędą się już po raz 

dwudziesty piąty. Ich temat został zaczerpnięty z kantyku Magnificat: Zdumienie tym, czego 

dokonuje Bóg: "Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny" (Łk 1, 49). Centralne uroczystości 

odbędą się w sanktuarium maryjnym w Lourdes, podobnie jak w pierwszym Światowym Dniu 

Chorych w 1993 r. 

Ogłoszenia duszpasterskie 

na 5. Niedzielę Zwykłą 

5 lutego 2017 

 
1. W poniedziałek wspomnimy świętych męczenników Pawła Miki i jego 

towarzyszy. W piątek wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy. W sobotę wspomnienie NMP z 

Lourdes i 25. Światowy Dzień Chorego.  

2. W najbliższą sobotę  wszystkich chorych zapraszamy na Mszę świętą o godzinie 

18.30. W czasie Mszy świętej możliwość przyjęcia sakramentu namaszczenia chorych. Po niej 

modlitwa na Dzień Chorego i indywidualne błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.  

3. W bieżącym tygodniu wieczorem spowiadamy pół godziny przed rozpoczęciem 

Mszy św., czyli od godziny 18.00.  

4. Ks. biskup Grzegorz Ryś i Sekretariat Nowej Ewangelizacji Archidiecezji 

Krakowskiej zapraszają na rekolekcje dla kapłanów i ich świeckich współpracowników pod 

hasłem Dary hierarchiczne i charyzmaty dla życia i misji Kościoła w dniach od 19-22 lutego 

2017 roku w Ośrodku Rekolekcyjnym w Zembrzycach. Szczegóły na stronie internetowej 

parafii. Zapisy u księży - opiekunów grup parafialnych i u koordynatorów grup do 14 lutego 

br.  

5. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach opłatkowych i przygotowującym 

te spotkania. Dziękujemy również 28 łącznikom i 15 młodym z Panama Group za 

rozprowadzanie opłatków bożonarodzeniowych w mieszkaniach wiernych oraz Wspólnocie 

Odnowy w Duchu św. Manus Domini za rozprowadzanie opłatków w ostatnią niedzielę 

Adwentu przy wyjściu z kościoła. Z tych zbiórek pozyskaliśmy kwotę 19360,62 PLN, co po 

odliczeniu kosztu zakupionych opłatków pozwoliło nam opłacić ogrzewanie kompleksu 

parafialnego przez dwa miesiące okresu grzewczego. 

 Kolejną zbiórkę organizowaną przez łączników na opłacenie kosztów związanych z 

całorocznym sprzątaniem kościoła przewidujemy w połowie marca br. 

 Dziękujemy za prace przy demontażu dekoracji bożonarodzeniowej stałej grupie 

pracowników jak i młodym z Panama Group.  

 Dziękujemy za ofiary na potrzeby zakonów klauzurowych zebrane w Święto 

Ofiarowania Pańskiego w wysokości 3364,49 PLN. 

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Stanisława Ziomka, śp. Rudolfa 

Dutkowskiego i śp. Marię Płachtę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

 

 

 


