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Nr 6 (222), V Niedziela Zwykła  
 

Wzruszający film – JOHNNY 
 
W środę 25 stycznia po wieczornej mszy 
świętej z inicjatywy Akcji Katolickiej  
i naszego opiekuna duchownego ks. Pawła 
około 20 osób zebrało się w Domu 
Pielgrzyma, by obejrzed film o śp. ks. Janie 
Kaczkowskim pt. „Johnny”. To historia 
oparta na prawdziwych wydarzeniach, 
która wzrusza i inspiruje. Głównym 
bohaterem jest ksiądz, nie ma tu pełnej 
biografii charyzmatycznego kapłana, a tylko 
praca i działalnośd w hospicjum. Za cel 
swojej posługi obrał sobie niesienie 
pomocy śmiertelnie chorym. W założonym 
przez niego hospicjum w Pucku pracują 
młodzi chłopcy, na pozór buntowniczy, ale 
ks. angażuje ich do niesienia pomocy 
umierającym. Uczy ich czułości i bliskości 
do drugiego człowieka i robi to z wielkim 
humorem. Jednym z nich jest Patryk. To 
złodziejaszek z wyrokiem. Po wyjściu  
z więzienia nie ma do czego wracad,  
w domu rządzi alkohol, na imprezach 
narkotyki, a na ulicy czekają dilerzy. Praca  
z pacjentami hospicjum początkowo budzi 
w nim odrazę. Wówczas ks. Jan angażuje 
się w sprawy Patryka, wspiera go na 
rozprawie sądowej, uczy odpowiedzialności 
wobec swojej ukochanej. Niedługo później 
ks. Jan sam staje w obliczu swojej choroby- 
nowotwór ośrodka układu nerwowego- 
glejak. Patryk pomaga mu i ta sytuacja 
zmienia jego życie. Reżyser tak pokierował 
scenariuszem, że to film dla wszystkich,  
z każdej grupy wiekowej, bo to uniwersalna 
opowieśd o dobroci, o tym co w życiu 
najważniejsze. Ta historia nie dzieli, a łączy 
wszystkie pokolenia - lewą i prawą stronę. 
Zwrócę też uwagę, że to film na temat 
choroby, umierania i śmierci - często to 
tematy tabu. Tak naprawdę hospicjum, to 
nie jest miejsce, gdzie posyła się ludzi, żeby 
umierali, ale jest to ostatni przystanek 
przed niebem, taki przedsionek. W filmie 
również dotknięty jest temat naszej 
śmiertelności, zderzenie się z procesem 
umierania i obalenie mitu nieśmiertelności.   
Ks. Jan Kaczkowski zmarł w 2016 roku, za 
zaangażowanie w wolontariat hospicyjny 
tzw. twardej młodzieży i osób skazanych 

został nagrodzony i uznany przez wiele 
instytucji świeckich i katolickich. Film 
wywarł niemałe poruszenie, pewnie  
u niektórych pojawiły się i łzy. Siła miłości, 
przyjaźni i wiary w drugiego człowieka to 
temat dyskusji i świadectwa, którymi 
dzielili się obserwatorzy filmu. Dziękujemy 
za dobrze przeżyty wieczór i jeśli macie 
ochotę na dobre filmy to zawsze zaprasza-
my. 

Teresa 
 

 
 

The Chosen 
 
Wśród licznych seriali i propozycji 
filmowych, które zalewają nas obecnie 
można znaleźd wiele ciekawych propozycji. 
Jedną z nich, którą chcę się z wami 
podzielid jest serial „The Chosen”. Nie 
widziałem go jeszcze w całości, ale po kilku 
odcinkach jestem zachwycony. O czym 
jest? O Jezusie, o Jego uczniach... Zainspi-
rowany Ewangelią próbuje pokazad bez 
lukru naszego Zbawiciela w czasie Jego 
ziemskiego życia. Pięknie i poruszająco 
ukazane są osoby uczniów Jezusa,  
a dokładniej ich droga i ich spotkanie  
z Mistrzem oraz budowanie z Nim relacji: 
Maria Magdalena, Piotr, Mateusz, 
Nikodem..., a potem kolejni. To pytanie  
o nasze spotkanie z Jezusem, o naszą drogę 
z Nim... Pokazani są nie jako herosi ale 
ludzie z krwi i kości, którzy dotknięci łaską 
Pana stają się Jego uczniami – każdy na 
swój sposób, zachowując swój charakter,  
a równocześnie zmieniając swoje życie. 
Ujmuje też prostota, zwyczajnośd i dobrod 
Jezusa. Wiele ciekawych rzeczy można 
wyłapad w drobiazgach poszczególnych 
scen. To nie kato-kicz, ale rzeczywiście 
głęboko przemyślana historia mocno 
osadzona w Ewangelii. Warto oglądając ten 
serial czytad Ewangelię, do czego zresztą 
zachęcają twórcy serialu. Wtedy na wiele 

spraw zaczynamy patrzed inaczej i budzi się 
pragnienia bliskości z Jezusem. 
Gdzie go znaleźd? Niektórzy widzieli go 
może po świętach na TVP1, ale jest on 
dostępny za darmo na stronie 
www.angel.com. Oferują go też inne 
platformy telewizyjne. Zostały już 
przygotowane 3 sezony. Jeżeli ktoś szuka 
czegoś ciekawego, to gorąco polecam. 

ks. Łukasz 

 

 
 
 

Słowo na niedzielę 
 

Iz 58,7–10   Ps 112   1 Kor 2,1–5 
Mt 5,13–16 

 
Otrzymaliśmy wspaniały dar wiary, 
która jest poznaniem Boga, relacją 
z Nim oraz nieustannym doświad-
czaniem Jego miłości i zbawienia. 
Niejako zostało w nas zapalone 
Boże światło. Nie jest ono jednak 
dane tylko dla nas samych. Skoro 
moje ciemności zostały rozświetlo-
ne i w moim sercu trwa Boże 
światło miłości, to mam się nim 
dzielid. Jak? Słowo Boże tej 
niedzieli pokazuje wyraźnie, że 
dokonuje się to przez uczynki 
miłości wobec bliźnich: dzielenie 
się, otwartośd, wsparcie, łagod-
nośd, miłosierdzie, sprawiedli-
wośd... „Wtedy twoje światło 
wzejdzie jak zorza (…) wówczas twe 
światło zabłyśnie w ciemnościach.” 
„Tak niech wasze światło jaśnieje 
przed ludźmi, aby widzieli wasze 
dobre uczynki i chwalili Ojca 
waszego, który jest w niebie”. 
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Intencje Mszy świętych 
Poniedziałek 6.02 - św. Pawła Miki i Towarzy-
szy 

7:00 + Wiktor Baraoski (int. od byłych 
wice-prezesów Zarządu Gminnego 
OSP) 

+ Mariusz Dobrowolski (int. od 
chrześnicy Małgorzaty z mężem) 

18:00 + Stanisław Grochowski 

+ Władysław Świdrak (int. od wnuka 
Marka z żoną) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od rodziny 
Paszynów z Dobrucowej) 

+ Romuald Hap (int. od Zarządu 
Stowarzyszenia Miłośników miasta 
Jasła regionu Jasielskiego) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
kolegi Tadeusza Radonia) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny 
Krówków) 

+ Bronisława Goleo (int. od Marii 
Malinowskiej z rodziną Wojnarowi-
czów) 

Wtorek 7.02 

7:00 + Wiktor Baraoski (int. od Gminnego 
Koła PSL) 

+ Mariusz Dobrowolski (int. od 
rodziny Andrzeja) 

18:00 + Władysław Świdrak (int. od siostry 
Janiny) 

+ Janina Woźniak (int. od córki Ewy) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od Michała 
Białek z rodziną) 

+ Romuald Hap (int. od Owsiaków  
z Warzyc) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Teodory i Janusza Grzesik z rodziną) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny 
Krówków) 

+ Bronisława Goleo (int. od Śliwów  
z rodziną z Jasła) 

Środa 8.02 

7:00 + Władysław Świdrak (int. od siostry 
Janiny) 

+ Józefa (w 16. rocz. śm.) i 
Mieczysław Betlej 

18:00 Za ofiarodawców 

+ Maria Ziomek 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od firmy 
„Monter”) 

+ Romuald Hap (int. od Krystyny 
Machowskiej z rodziną) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
sąsiadów Jakubowskich) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny 
Krówków) 

+ Bronisława Goleo (int. od Róży św. 
Moniki) 

Czwartek 9.02 

7:00 + Mariusz Dobrowolski (int. od 
dzieci z rodzinami) 

+ Zbigniew (z okazji urodzin) i zmarli  
z rodziny 

18:00 + Władysław Świdrak (int. od Marty  
z córką) 

+ Janina Woźniak (int. od wnuka 
Dawida z rodziną) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od firmy 
„Monter”) 

+ Romuald Hap (int. od Marzeny 
Rozpary z rodziną) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
Gabrieli z rodziną) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny 
Krówków) 

+ Bronisława Goleo (int. od Barbary 
Gębarowskiej i Andrzeja Aftanas) 

Piątek 10.02 - św. Scholastyki 

7:00 + Stanisław i Andrzej Czubik 

+ Stanisław Skop (w 23. rocz. śm.) 

18:00 + Władysław Świdrak (int. od 
chrześnicy Celiny z Krzysztofem) 

+ Janina Woźniak (int. od wnuczki 
Konstancji) 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od Józefa, 
Grażyny, Artura, Marzeny Budziak  
z rodziną) 

+ Romuald Hap (int. od Marii 
Rozpary z rodziną) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
koleżanek z klasy Edyty) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny  
z Rudnicy) 

+ Bronisława Goleo (int. od Zofii 
Ślusarskiej z Lubli) 

Sobota 11.02 

7:00 Dziękczynna za otrzymane łaski 
 z prośbą o zdrowie i opiekę Matki 
Bożej Tarnowieckiej dla Mateusza 

18:00 + Stefania (w rocz. śm.) 

+ Kazimiera i Jan Nowoczyoscy 

Poza + Andrzej Poręba (int. od żony 
Stanisławy) 

+ Zdzisława Grzesik (int. od 
właścicieli firmy „Tartak Gąsówka”) 

+ Romuald Hap (int. od instruktorów 
Hufca ZHP w Jaśle) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
pracowników firmy Erko) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny 
Tadeusza Habaj z rodziną - 
Dominikowice) 

+ Bronisława Goleo (int. od 
Sylwestry Matelowskiej z rodziną) 

Niedziela 12.02 

7:00 + Eugenia i Roman z rodziny 
Dominik 

8:30 

Wrocanka 

+ Maria i Józef Kania 

10:00 O zdrowie i Boże błogosławieostwo 
dla Uli 

Poza + Zdzisława Grzesik (int. od Anny  
i Bogusława Żółkoś) 

+ Romuald Hap (int. od druhen i 
druhów 139 Drużyny Harcerskiej 
„Lisy”) 

+ Zbigniew Garbarz (greg. - int. od 
pracowników firmy Erko) 
+ Bronisława Goleo (int. od grupy 5.) 

+ Zbigniew Ryba (int. od rodziny 
 z Rudnicy) 

11:30 Za parafian 

+ Maria i Jan Góra 

16:30 + Józef Biernacki i Zofia Macioszek (rocz. 
śm.) 

 

Ogłoszenia parafialne 
 

1. W poniedziałek o godz. 18:30 kolejne 
spotkanie Kursu Alpha. 

2. We wtorek Koło Biblijne o godz. 19:00 
na plebanii. 

3. W tym tygodniu spotkania dla 
kandydatów do Bierzmowania z klas 
VIII: we wtorek i w czwartek o godz. 
18:45 w kościele. Prosimy, aby 
kandydaci przynieśli świece chrzcielne 
oraz indeksy bierzmowanych. 

4. W środę o godz. 17:30 Nowenna do 
Matki Bożej. 

5. W czwartek dodatkowa Msza  
o godz. 20:00, po niej rozpoczęcie 
adoracji, która potrwa do Mszy św. 
wieczornej w piątek. 

6. W sobotę wypada Światowy Dzieo 
Chorego. Z tej racji zapraszamy 
wszystkich chorych do uczestnictwa 
we Mszę św. o godz. 10:00 albo  
w kościele albo oglądając transmisję. 
Przypominamy, że spowiedź jest pół 
godziny przed Mszą świętą do jej 
rozpoczęcia. 

7. Spotkania grup młodzieżowych  
i dziecięcych o stałych porach. 

8. W najbliższą niedzielę wraca 
katecheza przed Mszą o godz. 10:00  
i 11:30. 

9. Porządek wizyty duszpasterskiej na 
ten tydzieo: poniedziałek od godz. 
16:00 – Roztoki gr. 2., wtorek od 
godz. 16:00 gr. 3., środa od godz. 
16:00 – Roztoki gr. 4. i gr. 5., czwartek 
od godz. 16:00 – Roztoki gr. 6.  
i Dobrucowa gr. 1., piątek od godz. 
16:00 – Dobrucowa gr. 2. i gr. 3. 
Prosimy, aby na czas wizyty zamykad 
psy i pozostawiad otwarte bramki. 

10. Dziękujemy za sprzątanie i ofiary  
w minionym tygodniu. W tym 
tygodniu zapraszamy gr. 4. i 5.  
z Umieszcza. 

11. Wszystkie ogłoszenia w gablotce, 
gazetce i na stronie parafii. 

 

 

 
 


