
INTENCJE  MSZALNE   18  - 24  I   2015 

 

 

Poniedziałek   18  I 

   7.00  O potrzebne łaski, dary Ducha Świętego i opiekę M. B dla ks. Mariusza Suska 

             z okazji imienin 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msz święta gregoriańska 

  18.30 + Władysław 
 

Wtorek    19  I 

  7.00  ++ Andrzej i Mieczysław 

  7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska  

18.30  + Henryk Doniec 
 

Środa   20  I 

   7.00  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

   7.30  + Marian 

 18.30  + Edward Maciąg / od Józefa i Weroniki Sendo 

 
 

Czwartek  21  I 

   7.00  + Józef w r. śmierci 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Zm. Rodzice i zm. z rodziny . Zm. Teściowie i zm. z rodziny 
 

 Piątek    22  I 
    7.00  + Stanisława w r. śmierci 

    7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

  18.30  ++ Władysław Bąk w 41 r. śmierci. Florentyna Bąk w 17 r. śmierci 

 

Sobota  23  I 

   7.00   ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

   7.30  + Zenon w 1 r. śmierci 

 18.30   

    

Niedziela  24  I 

  7.30  ++ Paweł, Stefania 

  9.00  ++ Helena i Władysław Kopacz 

10.30 ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

12.00 Dziękczynna z okazji 50 r. ślubu Marii Magdaleny i Adama, z prośbą o Boże Błog. 

          na dalsze lata wspólnego życia 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Zdzisław Garusiński / od wnuczki Kasi z mężem 

18.30  ++ Janusz Banaś, ż. Marta 

20.00  W intencji Panu Bogu wiadomej 

                        

                          
                                                                             17  stycznia   3/2016/66 

                                                                     

WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / (J 2,1-12) 

W Kanie Galilejskiej odbywało się wesele i była tam Matka Jezusa. Zaproszono na to 

wesele także Jezusa i Jego uczniów. A kiedy zabrakło wina, Matka Jezusa mówi do Niego: 

Nie mają już wina. Jezus Jej odpowiedział: Czyż to moja lub Twoja sprawa, Niewiasto? 

Czyż jeszcze nie nadeszła godzina moja? Wtedy Matka Jego powiedziała do sług: Zróbcie 

wszystko, cokolwiek wam powie. Stało zaś tam sześć stągwi kamiennych przeznaczonych 

do żydowskich oczyszczeń, z których każda mogła pomieścić dwie lub trzy miary. Rzekł do 

nich Jezus: Napełnijcie stągwie wodą! I napełnili je aż po brzegi. Potem do nich powiedział: 

Zaczerpnijcie teraz i zanieście staroście weselnemu! Oni zaś zanieśli. A gdy starosta 

weselny skosztował wody, która stała się winem - nie wiedział bowiem, skąd ono pochodzi, 

ale słudzy, którzy czerpali wodę, wiedzieli - przywołał pana młodego i powiedział do niego: 

Każdy człowiek stawia najpierw dobre wino, a gdy się napiją, wówczas gorsze. Ty 

zachowałeś dobre wino aż do tej pory. Taki to początek znaków uczynił Jezus w Kanie 

Galilejskiej. Objawił swoją chwałę i uwierzyli w Niego Jego uczniowie. Następnie On, Jego 

Matka, bracia i uczniowie Jego udali się do Kafarnaum, gdzie pozostali kilka dni. 

REFLEKSJA 

Pierwszy cud – pierwszy z wielu znaków, jakie będą obecne przy nauczaniu Pana Jezusa. A 

przy tym tak ważne słowa, które wypowiada Maryja: zróbcie wszystko, cokolwiek wam 

powie…. . Łatwo przyjąć znak/cud, bo on zachwyca, wprawia w podziw. Ale trudniej 

przyjąć słowo, bo ono jest wezwaniem. Czy potrafię zawsze   zrobić to, co mówi Jezus ?? 

 

Kana Galilejska.  

Jak podaje św. Jan apostoł-ewangelista, to tam Pan Jezus zamienił wodę w wino.  Było to w 

czasie wesela, na które był zaproszony razem z Maryją i apostołami. Przemienienie wody w 

wino jest pierwszym z 37 opisanych w ewangeliach cudów. Kiedy gospodarzom wesela 

zabrakło wina, poprosili o wstawiennictwo Maryję. Ona przekazuję prośbę Jezusowi, z 

zaleceniem, aby uczynili wszystko co On powie. Pan Jezus kazał napełnić wodą stojące 

stągwie(naczynia na wodę). Stągiew to beczka/dzban o pojemności od 80 do 120 litrów. 

Jakby nie liczyć wyszło od 480 do 720 litrów najlepszego wina…  .  Z Kany Galilejskiej 

miał pochodzić św. Bartłomiej, zwany Natanaelem. Dziś nazwa brzmi: Kefar Kanna. 

Rocznie przybywają tu setki tysięcy pielgrzymów/turystów. Głównym celem jest 

Sanktuarium Pierwszego Cudu Jezusa.  



 

 

W dniach od 17 do 24 styczna w naszej archidiecezji trwa Tydzień Modlitw o Jedność 

Chrześcijan. Są to dni, które maja nam przypominać, a wyzwaniu Pana Jezusa, który się 

modlił w Wieczerniku za uczniami i tymi, którzy uwierzą dzięki ich słowu: Ojcze, proszę za 

nimi, aby byli jedno…  . Dziś wszystkich wspólnot/Kościołów, które mówią o sobie, że są 

chrześcijańskie, jest blisko…. 200.  Człowiek potrafi zniszczyć wszystko, nawet dzieło Boże. 

Kościołem, który jest nam najbliższy, jest Kościół Greckokatolicki, a jego wyznawcy 

nazywani są potocznie Unitami. 

 

Kościół Greckokatolicki w Polsce.                    (dane wg. KAI – Alina Petrowa-Wasilewicz) 

Historia Kościoła Greckokatolickiego w Polsce (dokładnie w Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów) rozpoczyna się pod koniec XVI wieku. Rzeczypospolita była krajem 

wielonarodowym, wyznawano różne religie. W przeciwieństwie do większości krajów 

ówczesnej Europy, u nas panowała tolerancja religijna. Bardzo często wygnańcy z innych 

państw przybywali na nasze ziemie i tu się osiedlali. Ziemie wschodnie Rzeczypospolitej w 

większości zamieszkiwali wyznawcy prawosławia.  Na Synodzie w Brześciu w 1596 roku, 

większość prawosławnych władyków , których diecezje leżały w granicach 

Rzeczypospolitej, podpisała akt unii z Rzymem, uznając tym samym zwierzchnictwo 

papieża. Unitom zagwarantowano zachowanie wschodniego obrządku w liturgii, własnej 

hierarchii kościelnej i prawa kanonicznego. Kościół greckokatolicki najwięcej wiernych miał 

na: Białorusi, Podlasiu i Chełmszczyźnie. Po rozbiorach Polski na terenach, zagarniętych 

przez Rosję, rozpoczął się dla Kościoła Greckokatolickiego czas wielkich prześladowań i 

męczeństwa. Wierni byli traktowani przez Rosjan, jako odstępcy od wiary. W 1839 roku na 

ziemiach pierwszego zaboru, a w 1875 roku na terenie Królestwa Kongresowego 

zlikwidowano Kościół Greckokatolicki. Wobec opornych stosowano przymus, a świątynie 

niszczono, bądź zamieniano na cerkwie prawosławne. W zaborze austriackim Kościół 

Greckokatolicki miał dużą swobodą działania.  Na przełomie XIX i XX wieku, dzięki 

zakładanym szkołom  i zakonom, przyczynił się do ukraińskiego odrodzenia narodowego.  

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, na mocy konkordatu z 1925 roku, wspólnota 

greckokatolicka odzyskała swobodę działania.  Po II wojnie światowej i po zmianie granic, 

znów przyszły ciężkie czasy dla Kościoła Greckokatolickiego. W 1946 roku Kościół ten 

zdelegalizowano we wszystkich krajach komunistycznych. Opornych i sprzeciwiających się 

kapłanów oraz biskupów, skazywano na katorgę w gułagach. W okresie stalinowskim 

grekokatolicy mogli praktykować wiarę potajemnie. Wobec prześladowań, Stolica 

Apostolska zobowiązała polskich biskupów do opieki duchowej nad wspólnotą unicką. 

Kardynałowie: August Hlond i Adam Stefan Sapieha, byli specjalnymi delegatami papieża 

dla obrządku greckokatolickiego. Potem te uprawnienia otrzymali kardynałowie: Stefan 

Wyszyński i Józef Glemp. Pod koniec lat 50-tych przy niektórych parafiach 

rzymskokatolickich mogły działać wspólnoty greckokatolickie. W 1989 roku Kościół 

Greckokatolicki w Polsce mógł zacząć na nowo swoją działalność, w sposób wolny i nie 

ograniczany przez władze państwowe. Papież Jan Paweł II - 16 I 1991 roku mianował ks. 

Jana Martyniaka biskupem dla wiernych obrządku greckokatolickiego.  Z trudem rozpoczęła 

się odbudowa sieci parafialnej i życia religijnego tej wspólnoty. Nie obywało się bez 

problemów (spór w Przemyślu z katolikami o odzyskanie świątyni). Według danych liczba 

wiernych Kościoła Greckokatolickiego w Polsce wynosi ok. 100 tysięcy wiernych. 

/ks.B/  

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

2  NIEDZIELA   ZWYKŁA 

1.  Dziś w naszej diecezji rozpoczynany Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Będzie on 

przebiegał pod hasłem: Wezwani, by ogłaszać wielkie dzieła Pana. 

We wtorek wspomnienie św. Jozefa Sebastiana Pelczara , biskupa. W czwartek wspomnienie 

św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy. W ten dzień modlimy się za nasze Babcie. 

2.  Dziękujemy młodym, którzy zachęcili nas w ubiegłą niedzielę do przyjmowania 

pielgrzymów na ŚDM Kraków 2016. Na dzień dzisiejszy mamy zebrane deklaracje 

noclegów dla 122 pielgrzymów. Kolejną zachętę przygotujemy w lutym.  Deklaracje 

zakwaterowania, które rozdajemy podczas kolędy, po wypełnieniu można oddać w zakrystii 

lub wolontariuszom komitetu parafialnego. 

Dziękujemy dzieciom ze scholi za wystawienie Jasełek, a wraz z dziećmi dziękujemy za 

hojność oglądających przedstawienie. 

3.  Dziś o godz. 16.00 w dolnym kościele spotkanie z przedstawicielem Zakonu Braci 

Mniejszych Kapucynów, br.  Henrykiem Cisowskim, dyrektorem Dzieła Pomocy św. Ojca 

Pio. Na zakończenie cyklu spotkań  z zakonnikami poprosimy naszych gości o odprawienie 

Mszy św. w niedzielę 7 lutego o godz. 17.00.  Już dziś zapraszamy do wspólnej modlitwy w 

intencji zakonów i zgromadzeń zakonnych, których przedstawicieli gościliśmy w minionym 

roku.  

4. W najbliższą niedzielę  24 stycznia o godz. 18.00 opłatek Róż Żywego Różańca, Koła 

Przyjaciół Radia Maryja, Honorowej Straż NSPJ i pielgrzymujących z parafii w dawnym 

barze Słoneczko. W ten sam dzień po Mszy św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie 

wspólnoty Wiara i Światło – Migdałki w Sali nr 4. Spotkanie będzie poświęcone 

wspomnieniom z podróży i odpowiedziom na pytanie dlaczego podróżujemy? 

5. Pani Beata Zborowska w dalszym ciągu nie ma możliwości dyżurowania w poradni 

Pomoc Bliźniemu, ale zaprasza do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Szczegóły na 

stronie internetowej parafii, w zakładce dotyczącej poradni. 

6. Uprzejmie informujemy bezdomnych i potrzebujących, że od poniedziałku 18 stycznia, 

ulegnie zmianie pora wydawania posiłków w jadłodajni św. Jana Kantego. Posiłki będą 

wydawane w godz. Od 14.00 do 14.30. Prosimy o punktualność. 

7. Plan kolędy w tym tygodniu. 

Poniedziałek 18  I  

Ks. Proboszcz   ul. Na błonie  13a, kl. VII,VIII         od godz. 14.00 

Ks. Bogdan       ul. Balicka  12c                                 od godz. 15.00 

Wtorek   19  I 

Ks. Proboszcz   ul. Na Błonie 3a, kl. I                        od godz. 14.00 

Ks. Bogdan       ul. Armii Krajowej 87 kl. I,II,III,IV  od godz. 15.00  

Środa  20  I 

Ks. Proboszcz   ul. Balicka 12b                                          od godz. 16.00 

Ks. Bogdan       ul. Armii Krajowej 87 kl. V,VI,VII,VIII  od godz. 15.00 

Czwartek  21  I 

Ks. Proboszcz ul. Na Błonie 3a  kl. II                         od godz. 14.00 

Piątek      22  I  ul. Na Błonie 13 a  kl. V,VI               od godz. 15.00 

Ks. Proboszcz  

Sobota  23  I 

Ks. Proboszcz  ul. Na Błonie 15 kl. I,II,III,IV,V        od godz. 10.00 

Ks. Łukasz       ul. Na Błonie 9a kl. VII,VIII,IX         od godz. 10.00 

 
 


