
INTENCJE  MSZALNE   15 -21  V  2017 
 

 Poniedziałek  15  V 

  7.00  + S. Zofia 

  7.30  + Zofia Starzycka 

18.30 ++ Karol i Helena Orlik / msza święta gregoriańska 
 

Wtorek  16  V 

  7.00  + Zofia Maciaś – Ciura / intencja od męża 

  7.30 ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska 

18.30 Nowenna: 1) + Ewa Morys w 12 r. śm. 2) + Zofia Suwała w 8 r. śm. 3) O Boże Bł. 

i opiekę MB dla Mai i Ireneusza oraz dzieci: Patryka i Łukasza – w 9 r. ślubu 4)++ Józef 

Piórko w 46 r. śm. 5) Helena 6)  Dziękczynna za zdrowie i szczęśliwą operację  

7)+ Magdalena Sosin w 1 r. śm. 8)++ Stanisław, Zofia, Franciszek 9) ++ Marek i Alojzy 10) 

O zdrowie, Boże Bł. dla Władysława i Marii Jędrzejczyk 11) Dziękczynna za szczęśliwą 

operację, z prośbą o Boże Bł. z okazji imienin dla Zofii 
 

Środa  17  V 

  7.00  ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska  

  7.30  + Teresa Kralka / intencja od Akcji Katolickiej 

18.30  + Józef w 8 r. śmierci 
              

Czwartek  18  V 

  7.00  ++ Bogdan w 4 r. śmierci i Barbara Staniec 

  7.30  + Kazimiera Jakubowska / intencja od rodziny Rogalów 

18.30  ++ Karol i Helena Orlik/ Msza święta gregoriańska 
 

Piątek  19  V 

  7.00 1) ++ Karol i Helena Orlik / msza święta gregoriańska  

          2) ++ Irena i Jan Staniec i zmarli z rodziny 

  7.30  + Wanda Janik w 7 r. śmierci 

18.30  + Zbigniew Stachura  
 

Sobota  20  V 

  7.00  1) O łaskę nawrócenia dla syna 

           2) ++ Karol i Helena Orlik / Msza święta gregoriańska 

  7.30  + Artur Śliwa 

18.30  O Boże Bł., opiekę MB i potrzebne laski dla Aleksandry i jej rodziny  
       

Niedziela  21 V  

  7.30  + Jan Jakubek 

  9.00  ++ Karol i Helena Orlik / msza święta gregoriańska 

10.30  I Komunia Święta 

12.00  dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo w pracy w 56 r. prowadzenia  

           działalności gospodarczej 

13.15  Za Parafian 

17.00  Dziękczynna za 10 lat małżeństwa, z prośba o Boże Bł. i potrzebne łaski dla  

           Agnieszki i Michała 

18.30  Dziękczynna z okazji 50 urodzin z prośba o Boże Błog. w życiu dla Pawła  

20.00  + Zofia Maciaś Ciura / intencja od syna Wojciecha z rodziną 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / J 14, 1-12  /                   

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w 

Boga? I we Mnie wierzcie! W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to 

bym wam powiedział. Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję 

wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie Ja 

jestem. Znacie drogę, dokąd Ja idę». Odezwał się do Niego Tomasz: «Panie, nie wiemy, 

dokąd idziesz. Jak więc możemy znać drogę?» Odpowiedział mu Jezus: «Ja jestem drogą i 

prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. Gdybyście 

Mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ale teraz już Go znacie i zobaczyliście».Rzekł do 

Niego Filip: «Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy».Odpowiedział mu Jezus: 

«Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze Mnie nie poznałeś? Kto Mnie widzi, widzi także 

i Ojca. Dlaczego więc mówisz: „Pokaż nam Ojca”? Czy  nie wierzysz, że Ja jestem w Ojcu, 

a Ojciec we Mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, 

który trwa we Mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie Mi, że Ja jestem w Ojcu, a 

Ojciec we Mnie. Jeżeli zaś nie – wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła! 

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, będzie także dokonywał tych 

dzieł, których Ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo Ja idę do Ojca». 

 

REFLEKSJA     

 
Choroby sercowe, to częsta przypadłość ludzka. Medycyna, swoim postępem stara się im 

zapobiegać i leczyć. Pan Jezus jako lekarz ludzkich serc, daje wspaniałe lekarstwo na 

strwożone ludzkie serce – to wiara. Mocna, żywa wiara, to taka, która ma wpływ na moje 

życie, na moje codzienne wybory, na moje relacje do drugich.  

 

Fatima – tajemnice fatimskie. Zgodnie z zapowiedzią w dzisiejszym numerze Wspólnoty, 

publikowana jest treść trzech tajemnic fatimskich. Największe wrażenie na dzieciach zrobiła 

trzecia tajemnica fatimska. Pełna jej treść jak podkreślała Lucja ,, przeznaczona jest tylko dla 

samych papieży”. Ona sama z  początku nie ujawniła ona wszystkich tajemnic. Siostra Łucja 

pisała trzecią część tajemnicy fatimskiej na wyraźne żądanie biskupa, kiedy na przełomie 

1944/45 poważnie zachorowała. Źródła kościelne podają, że między październikiem 1958, a 

lutym 1959 papież Jan XXIII oraz kardynał Ottaviano – prefekt Świętego Oficjum, 

przeczytali ten tekst. Następnie dokument ten złożono w tajnych archiwach Watykanu. Treść 

trzeciej tajemnicy fatimskiej ujawnił publicznie Jan Paweł II, 26 czerwca 2000 roku.                                            



Pierwsza tajemnica ukazuje wizje piekła, do którego idą dusze grzeszników. Relacja siostry 

Łucji przedstawiona w „Trzecim wspomnieniu” z dnia 31 sierpnia 1941 roku, 

przeznaczonym dla biskupa Leirii - Pani Nasza pokazała nam morze ognia, które wydawało 

się znajdować w głębi ziemi; widzieliśmy zanurzone w tym morzu demony i dusze niczym 

przezroczyste, płonące węgle, czarne lub brunatne, mające ludzką postać, pływające w 

pożarze, unoszone przez płomienie, które z nich wydobywały się wraz z kłębami dymu, 

padając na wszystkie strony jak iskry w czasie wielkich pożarów, pozbawione ciężaru i 

równowagi, wśród bolesnego wycia i jęków rozpaczy, tak że byliśmy przerażeni i drżeliśmy 

ze strachu. Demony miały straszne i obrzydliwe kształty wstrętnych, nieznanych zwierząt, 

lecz i one były przejrzyste i czarne. Ten widok trwał tylko chwilę. Dzięki niech będą naszej 

dobrej Matce Najświętszej, która nas przedtem uspokoiła obietnicą, że nas zabierze do nieba 

(w pierwszym widzeniu). Bo gdyby tak nie było, sądzę, że bylibyśmy umarli z lęku i 

przerażenia.  Druga tajemnica  brzmi następująco: Następnie podnieśliśmy oczy ku naszej 

Pani, która nam powiedziała z dobrocią i ze smutkiem: «Widzieliście piekło, dokąd idą dusze 

biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg chce ustanowić na świecie nabożeństwo do 

mego Niepokalanego Serca. Jeśli zrobi się to, co ja wam mówię, wiele dusz zostanie 

uratowanych, nastanie pokój na świecie. Wojna się skończy. Ale jeżeli się nie przestanie 

obrażać Boga, to za pontyfikatu Piusa XI rozpocznie się druga, gorsza. Kiedy ujrzycie noc 

oświetloną przez nieznane światło, wiedzcie, że to jest wielki znak, który wam Bóg daje, że 

ukarze świat za jego zbrodnie przez wojnę, głód i prześladowania Kościoła i Ojca Świętego. 

Żeby temu zapobiec, przyjdę, by żądać poświęcenia Rosji memu Niepokalanemu Sercu i 

ofiarowania Komunii św. w pierwsze soboty na zadośćuczynienie. Jeżeli ludzie me życzenia 

spełnią, Rosja nawróci się i zapanuje pokój, jeżeli nie, Rosja rozszerzy swoje błędne nauki 

po świecie, wywołując wojny i prześladowania Kościoła. Dobrzy będą męczeni, Ojciec 

Święty będzie bardzo cierpieć, wiele narodów zostanie zniszczonych, na koniec zatriumfuje 

moje Niepokalane Serce. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci, a dla świata 

nastanie okres pokoju. Treść trzeciej tajemnicy: Po dwóch częściach, które już 

przedstawiłam, zobaczyliśmy po lewej stronie Naszej Pani nieco wyżej Anioła trzymającego 

w lewej ręce ognisty miecz; iskrząc się wyrzucał języki ognia, które zdawało się, że podpalą 

świat; ale gasły one w zetknięciu z blaskiem, jaki promieniował z prawej ręki Naszej Pani w 

jego kierunku; Anioł wskazując prawą ręką ziemię, powiedział mocnym głosem: Pokuta, 

Pokuta, Pokuta! I zobaczyliśmy w nieogarnionym świetle, którym jest Bóg: 'coś podobnego 

do tego, jak widzi się osoby w zwierciadle, kiedy przechodzą przed nim' Biskupa odzianego 

w Biel 'mieliśmy przeczucie, że to jest Ojciec Święty'. Wielu innych Biskupów, Kapłanów, 

zakonników i zakonnic wchodzących na stromą górę, na której szczycie znajdował się wielki 

Krzyż zbity z nieociosanych belek jak gdyby z drzewa korkowego pokrytego korą; Ojciec 

Święty, zanim tam dotarł, przeszedł przez wielkie miasto w połowie zrujnowane i na poły 

drżący, chwiejnym krokiem, udręczony bólem i cierpieniem, szedł modląc się za dusze 

martwych ludzi, których ciała napotykał na swojej drodze; doszedłszy do szczytu góry, 

klęcząc u stóp wielkiego Krzyża, został zabity przez grupę żołnierzy, którzy kilka razy 

ugodzili go pociskami z broni palnej i strzałami z łuku i w ten sam sposób zginęli jeden po 

drugim inni Biskupi, Kapłani, zakonnicy i zakonnice oraz wiele osób świeckich, mężczyzn i 

kobiet różnych klas i pozycji. Pod dwoma ramionami Krzyża były dwa Anioły, każdy 

trzymający w ręce konewkę z kryształu, do których zbierali krew Męczenników i nią 

skrapiali dusze zbliżające się do Boga.   

Jan Paweł II przypisywał swoje ocalenie opiece Maryi. Pocisk, którym został postrzelony, 

przekazał  jako wotum do Fatimy. Umieszczony jest w koronie figury Matki Bożej.   /Ks.B /  

               

          OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  5 NIEDZIELĘ  WIELKANOCNĄ 

 

 

 1. Dziś w Krakowie procesja z Wawelu na Skałkę ku czci św. Stanisława, 

biskupa i męczennika. W naszym kościele podczas Mszy św. o 13.15 Srebrny 

Jubileusz Kapłaństwa ks. Bogdana Jelenia i Jego kolegów pracujących w naszym 

dekanacie. Modlimy się o Błogosławieństwo Boże w posłudze duszpasterskiej i 

zdrowie dla Czcigodnych Jubilatów dziękując za ich owocną pracę wśród nas.   

 

 2. Jutro wspomnienie bł. Zofii Czeskiej, zakonnicy. We wtorek święto św. 

Andrzeja Boboli, prezbitera i męczennika, głównego patrona Polski. W sobotę 

wspomnienie św. Benardyna ze Sieny, kapłana.  

 

 3. W sobotę od 10.00 do 11.30  spowiedź dla dzieci klas III oraz ich 

rodziców i bliskich, w kościele dolnym. W niedzielę o godzinie 10.30 Msza św. 

podczas której dzieci przystąpią do I Komunii. 

 

 4. We wtorek nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia połączona z 

nabożeństwem majowym o godzinie 18.00. Po Nowennie Msza św. w intencjach 

nowennowych.  

 

 5. P. dr Agata Krasucka, psycholog przeniosła swój dyżur w Poradni Pomoc 

Bliźniemu ze środy na czwartek w godzinach od 15.30 do 17.00.  

 

 6. Trwają zapisy na wyjazd parafialny w Beskid Sądecki w sobotę, 10 

czerwca. Wyruszymy z parkingu pod kościołem o 6.30, powrót przewidujemy ok. 

22.00. Koszt 50 PLN (przewidziana zniżka dla dzieci i młodzieży). Zapisy i więcej 

szczegółów w zakrystii.   

 

 7. W sobotę, 27 maja br. wyruszy, jednodniowa, X Piesza Pielgrzymka 

z  Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach do  Sanktuarium Maryjnego w 

Kalwarii Zebrzydowskiej. Szczegóły dotyczące zapisów i przebiegu pielgrzymki na 

plakacie w gablocie parafialnej.  

 

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Pelagię Urbaniak. Wieczny 

odpoczynek racz Jej dać Panie... 

 

  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Piek%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/Grzech
https://pl.wikipedia.org/wiki/Diecezja_Leiria-F%C3%A1tima

