INTENCJE MSZALNE od 28 stycznia do 03 lutego 2019
Poniedziałek, 28 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. TOMASZA Z AKWINU, PREZBITERA I DOKTORA KOŚCIOŁA
7.00
1) +Hanna Czechowicz – int. od sąsiadek Genowefy i Barbary; 2) ++Maria, Józef,
Tadeusz Gołda, Franciszek Przekopski
7.30
O świętość życia w rodzinie
18.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska

Wtorek, 29 stycznia
7.00
7.30
18.30

+Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska
++Bożena, Stanisław, Jerzy
Hanna Czechowicz – int. od Zofii

Środa, 30 stycznia
7.00
7.30
18.30

++Beatrix i Bolesław Waligóra
+Andrzej Migacz w 4 rocz. śm.
+Kazimierz Kucharski – Msza Św. Gregoriańska (zakończenie)

Czwartek, 31 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. JANA BOSKO, PREZBITERA
7.00
1) O bł. Boże, zdrowie i szczęśliwy przebieg ciąży dla Mamy i Dziecka; 2) +Bogdan
Gabut – int. od Właścicieli i Pracowników firmy M-Cars
7.30
+Barbara Bocheńska – int. od Grupy Pielgrzymkowej
18.30 +Zofia w 20 rocz. śm.

Piątek, 01 luty
7.00
9.00
17.00
18.30

1) ++Zmarłych wypominanych w wypominkach; 2) +Bogdan Gabut – int od Heleny
O potrzebne łaski dla Antoniego
++Jan i Jerzy Stachniak
Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ

Sobota, 02 luty – ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
7.00
1) +Anna Maria Arciszewska; 2) +Bogdan Gabut – int. od Teresy
9.00
Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róż
Różańcowych
17.00 Dziękczynna za powołanie s. Renaty i s. Danieli z prośbą o potrzebne łaski i opiekę
MB oraz o powołania zakonne z naszej Wspólnoty parafialnej
18.30 ++Maria i Władysław Steczowicz

IV NIEDZIELA ZWYKŁA, 03 luty
7.30
O bł. Boże dla Stanisławy w 93 rocz. ur.
9.00
++Genowefa i Franciszek Naglik oraz syn Zbigniew
10.30 ++Jan Cader, Antonina, Leon, Józef Drożenski, Tadeusz Wszołek, Eugenia Baranek,
Janina Drożenska
12.00 +Tadeusz Kucharski w 6 rocz. śm.
13.15
Za Parafian
17.00 ++Maria i Jan oraz ks. Marian
18.30 +Stefan Ciężarek w 3 rocz. śm
20.00 +Stanisław Łączny – int. od Sąsiadów
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 1, 1-4; 4, 14-21/
Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli naocznymi świadkami i
sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać dokładnie wszystko od pierwszych chwil
i opisać ci po kolei, dostojny Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności
nauk, których ci udzielono.
W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się
swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby czytać.
Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce,
gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i
posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».
Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były
w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma,
które słyszeliście».
REFLEKSJA
Jezus od początku swej działalności jest pokornym Sługą Pańskim.
Przychodzi, aby wypełnić słowo Boże, które płynęło od Boga do ludzi przez
tysiące lat. W pierwszym publicznym wystąpieniu Jezus jako swój „list programowy” używa słów proroka Izajasza. Odbywa się tu tajemnicze spotkanie
Starego Testamentu z Nowym Testamentem. Chrystus czyta jako swój tekst
proroctwa Izajasza i oficjalnie potwierdza spełnienie tych słów.

Z ZAPALONĄ GROMNICĄ W ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO
Święto Ofiarowania Pańskiego było znane i uroczyście obchodzone w Jerozolimie już
w IV wieku. Pątniczka hiszpańska Egeria, która wtedy odwiedzała miejsca święte w Palestynie, w swoim słynnym Dzienniczku podróży do Ziemi Świętej opisuje je w następujący sposób: Czterdziesty dzień po Epifanii obchodzony jest tutaj niezmiernie uroczyście. Tego bowiem
dnia procesja udaje się na Anastasis i wszyscy w niej biorą udział. Wszystko odbywa się jak
zwykle z największą radością, jak na Wielkanoc. Wszyscy kapłani i biskup głoszą kazania o
tych słowach Ewangelii, jak to czterdziestego dnia Józef i Maryja zanieśli Pana do świątyni,
jak Go ujrzał Symeon i Anna prorokini (...); o tym, co powiedzieli, ujrzawszy Pana, o samym
ofiarowaniu dokonanym przez rodziców. Następnie, gdy wszystko odbędzie się jak zwykle,
odprawia się Tajemnicę (Mszę Św.) i na tym kończy się nabożeństwo.
Wśród chrześcijan wschodnich święto Ofiarowania Pańskiego było znane jako Święto
Spotkania (gr. Hypapante). Nazwa ta zwracała uwagę na istotne znaczenie święta: spotkanie
Jezusa Chrystusa z Jego ludem w osobach Symeona i Anny. W VI wieku święto to było znane
już w Konstantynopolu. Pod tą samą nazwą przyjął je w VIII wieku Rzym. Papież Sergiusz I
(+701), Grek z pochodzenia, na uroczysty jego obchód wyznaczył dzień 2 lutego. Dopiero na
przełomie X i XI wieku zaczęto podkreślać inny aspekt święta – Oczyszczenie Najświętszej
Maryi Panny. Do zmiany nazwy święta przyczynił się prawdopodobnie następujący tekst z
Ewangelii św. Łukasza: Gdy upłynęły dni ich oczyszczenia, przynieśli Je do Jerozolimy, aby Je
przedstawić Panu. Tak bowiem jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko
płci męskiej będzie poświęcone Panu» (por. Łk 2, 22-23). W ten sposób zmiana nazwy „Święto
Spotkania” na „Oczyszczenie Najświętszej Maryi Panny” nadała mu charakter maryjny, podczas gdy pierwotnie było ono świętem Pańskim. W nowym kalendarzu liturgicznym (wydanym
w 1969 r.) przywrócono pierwotną nazwę – Ofiarowanie Pańskie. Głównym akcentem tego
święta, który przewija się we wszystkich tekstach i śpiewach liturgicznych, łącznie z procesją z
zapalonymi świecami – nazywanymi gromnicami – jest światło. Można zapytać: Jakie jest jego
znaczenie? Światło świecy, które pulsuje blaskiem i ciepłem, rozprasza ciemności, daje jasność
i wyrazistość temu, co istnieje – pozwala też widzieć rzeczy takimi, jakie są one naprawdę. To
światło gromnicznej świecy, trzymanej w naszych rękach 2 lutego, oznacza Chrystusa – Światłość prawdziwą (por. J 1, 9). Pięknie wyraził tę prawdę sprawiedliwy i bogobojny starzec
Symeon. On to, biorąc z rąk Matki Bożej Dziecię Jezus w swoje objęcia, uradowany zawołał:
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło
na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego (...) (Łk 2, 30-32). I oto w ten sposób padła odpowiedź na pytanie: kto jest Zbawicielem i gdzie jest „Światłość prawdziwa”. Dla rozproszenia
wątpliwości, gdzie należy jej szukać, sam Chrystus, wskazując na siebie, mówi: Ja jestem
światłością świata. Kto idzie za Mną, nie będzie chodził w ciemności, lecz będzie miał światło
życia (J 8, 12).
W naszej polskiej tradycji 2 lutego obchodzimy święto Matki Bożej Gromnicznej.
Wierni przynoszą w tym dniu do kościoła przystrojoną świecę, nazywaną gromnicą. Przed
poświęceniem świec i procesją kapłan wspomina, jak Symeon i Anna, prowadzeni przez Ducha
Świętego, przybyli do świątyni, poznali Chrystusa i z radością wyznali wiarę w Niego. Po
poświęceniu gromnic odbywa się procesja z zapalonymi świecami. W czasie procesji śpiewa
się Pieśń Symeona: Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu w pokoju. Procesja przypomina, że mamy iść przez życie z Chrystusem – „Światłością świata”, aby z Nim dojść do światłości wiekuistej. Po Eucharystii wierni z zapalonymi świecami wracają do swoich domów, co
wygląda szczególnie pięknie wieczorem. Po powrocie do domu płomieniem świecy czynią na
futrynie drzwi znak krzyża, z nadzieją, że zło nie będzie miało dostępu do tego miejsca. Świeca
gromniczna winna być otoczona szacunkiem. W przeszłości była przechowywana w miejscu

honorowym, w „świętym rogu izby” obok obrazu Matki Bożej. Z zapaloną gromnicą wychodzi
się naprzeciw kapłanowi, który idzie do chorego z Wiatykiem. Daje się ją też do ręki umierającemu, aby była mu znakiem światłości wiekuistej.
Ilekroć w czasie różnych obrzędów religijnych wypadnie nam wziąć do ręki poświęconą świecę, pamiętajmy, że zawsze wchodzimy w krąg działania Jezusa Chrystusa, który
powiedział: Ja jestem światłością świata (…) (J 8, 12).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. W poniedziałek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, kapłana i doktora Kościoła,
2. W czwartek wspomnienie św. Jana Bosko, kapłana. Po wieczornej Mszy św. do
godz. 20.00 Godzina Święta – adoracja Najświętszego Sakramentu animowana przez Odnowę
w Duchu Św. Manus Domini.
3. W pierwszy piątek lutego okazja do spowiedzi rano od godziny 6.30 do 7.30 i od
8.30 do 9.30, po południu od 16.00 do 19.00. Msze święte w pierwszy piątek w kościele górnym o godzinie 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego
Sakramentu do godziny 21.00, prowadzona przez Honorową Straż NSPJ.
4. W sobotę święto Ofiarowania Pańskiego i 23. Dzień Życia Konsekrowanego. Msze
św. z pobłogosławieniem gromnic o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Składką wesprzemy zakony
kontemplacyjne. Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Jezusa o godz. 9.00. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy od godz. 9.30. W sobotę kancelaria parafialna nieczynna.
5. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych
dla róż różańcowych.
6. Zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. Wszystkim, z którymi spotkaliśmy się w czasie wizyty, serdecznie dziękujemy za modlitwę i życzliwość, za przekazane ofiary. Lektorom i ministrantom dziękujemy za roznoszenie powiadomień i towarzyszenie księżom
w czasie wizyty.
7. Do połowy lutego trwają zapisy na wrześniową 10-dniową pielgrzymkę na Bałkany.
Szczegóły i możliwość zapisów w zakrystii lub w kancelarii w godzinach urzędowania.
8. W związku z dużym zainteresowaniem pokazem zdjęć "Iran - śladami pradawnej
Persji" w piątek 01.02. o godz. 18:00 Boży Młyn informuje, że pan Wojciech Kocot powtórzy
swój pokaz w Bożym Młynie w niedzielę, 03.02 o godzinie 18:00.
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Zbigniewa Baniaka, śp. Annę Dobrowolską i śp. Erwina Turdzę. Wieczne odpoczywanie racz Im dać Panie, a światłość wiekuista niechaj Im świeci...

