
INTENCJE  MSZALNE    

25 - 31  I   2015 
 

 

Poniedziałek   25  I 

   7.00  + Edward w 2 r. śmierci 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msz święta gregoriańska 

  18.30 + Jakub Bednarczyk / od córki z mężem 
 

Wtorek    26  I 

  7.00  + Krystyna Łabno w 12 r. śmierci  

  7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska  

18.30  O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę M.B dla Genowefy i jej rodziny 
 

Środa   27  I 

   7.00  + Marian Romanowski 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Franciszka Wzorek w 8 r. śmierci. Zygmunt i Stefan 

 
 

Czwartek  28  I 

   7.00  ++ Agnieszka i S. Boguchwała. Wincenty 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

 18.30  + Jan Bardan / od Krystyny i Ewy 
 

 Piątek    29  I 
    7.00  ++ Helena i Piotr Ziętara. Ignacy Niemiec 

    7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

  18.30  + Wacław Dymek w 9 r. śmierci 

 

Sobota  30  I 
   7.00  ++ Janusz i Justynka 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / zakończenie Mszy św. gregoriańskich 

 18.30  + Andrzej Migacz w 1 r. śmierci 

    

Niedziela  31  I 

  7.30  + Franciszek Czaicki w 36 r. śmierci 

  9.00  ++ Władysław i Marianna 

10.30  ++ Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie łaski dla  

           Mateusza z okazji urodzin 

12.00 ++ Marian Panowski w 21 r. śmierci. Rodzice i teściowie 

13.15  Za Parafian 

17.00 ++ Maria i Jerzy Szopa 

18.30 ++ Maria i Józef 

20.00 ++ Stanisława Wołkowska. Janina i Piotr 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

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 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:  Jezus powrócił w mocy 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 

natrafił na 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 wolnych, abym obwoływał rok łaski od 

Pana. Zwinąwszy księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Nim 

utkwione. Począł więc mówić do nich: Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli. 

 

REFLEKSJA 

Różne są rodzaje ubóstwa. Najbardziej rzucające się w oczy jest ubóstwo materialne. To o 

którym dziś wspomina Pan Jezus  dotyczy ubóstwa duchowego. On przyszedł aby przynieść 

ubogim dobrą nowinę.  Ktoś powie – dobrą nowiną nie wykarmię rodziny! To prawda. Ale 

czy najwyższą pensją/emeryturą/wygraną w totolotka -  wykupię sobie miejsce w niebie ??? 

 

Nazaret.  

Rodzinne miasto Pana Jezusa. Bardzo ciekawa jest etymologia nazwy. Wywodzi się od 

hebrajskiego słowa necer, czyli zielona gałązka. Dla chrześcijan jest to jest to symbol 

wypełnienia proroctwa biblijnego, które mówi, że Jezus jest potomkiem z rodu Dawida – 

zielona gałązka, która wyrosła z korzenia Dawida.  W I wieku w Nazarecie mieszkało 

kilkuset mieszkańców. Według ewangelii św. Łukasza w tym mieście był rodzinny dom 

Józefa i Maryi. Tam Pan Jezus spędził swoje dzieciństwo (po powrocie z Egiptu) i czas do 30 

roku życia. Tradycja mówi, że już w pierwszych latach chrześcijaństwa, w Nazarecie 

zbierała się w domu Józefa i Maryi grupa wiernych. Archeolodzy znaleźli wiele miejsc, które 

świadczą, o tym, że w Nazarecie kwitło życie religijne.  Od IV wieku w Nazarecie znajdował 

się mały kościół, a w VI wieku, wraz z rozwojem chrześcijaństwa i coraz większą liczbą 

pielgrzymów, wybudowano w miejscu domu Maryi, Bazylikę Zwiastowania. 

 



W dniu 26 stycznia, obchodzony jest już po raz 16 Dzień Modlitw poświęcony Islamowi.  

Został ustanowiony w 2001 roku przez Komitet ds. Dialogu z Religiami 

Niechrześcijańskimi. Jednym z inicjatorów modlitewnych spotkań katolików i muzułmanów 

była Fundacja; Dzieło Odbudowy Miłości (DOM). Idea ta zrodziła się podczas Dni 

Tatarskich w Warszawie, w 1997 roku. Tatarzy na ziemiach polskich mieszkają od wielu 

wieków. Wiele razy służyli ofiarnie Polsce, oddając życie dla swojej przybranej Ojczyzny. 

Według ostatniego spisu powszechnego, w Polsce jest ok. 5 tysięcy wyznawców islamu 

pochodzenia tatarskiego (choć zdeklarowało się zaledwie kilkuset). Liczbę wszystkich 

wyznawców Islamu w Polsce ocenia się na 30-32 tysiące. Posiadają oni 5 meczetów. We 

wtorek 26 stycznia 2016 r. pod hasłem: Chrześcijanie i Muzułmanie: razem wobec 

przemocy popełnianej w imię religii - w Warszawie odbędą się ogólnopolskie obchody XVI 

Dnia Islamu w Kościele katolickim w Polsce. W Krakowie obchody będą miały miejsce w 

czwartek, 28 stycznia w Bazylice Ojców Franciszkanów. O godz. 15.30 nabożeństwu Słowa 

Bożego przewodniczyć będzie biskup Grzegorz Ryś. O 16.30 na Uniwersytecie Papieskim 

Jana Pawła II wykład pod tytułem: Problem relacji chrześcijańsko-muzułmańskich wczoraj 

i dziś - wygłosi ks. dr Stanisław Grodź. 

Święty Paweł – czyli nawrócony Szaweł. 

Pochodził z Tarsu w Cylicji (Turcja). Pochodził z tradycyjnej, bardzo pobożnej rodziny 

żydowskiej. Szaweł odziedziczył po rodzicach obywatelstwo rzymskie – tamtych czasach, 

był to wielki przywilej! Uczył się rzemiosła, tkał płótna namiotowe. Potem przybył do 

Jerozolimy, gdzie jako uczeń wybitnego mędrca Gamaliela, studiował Torę. Gorliwość 

religijna sprawiła, że mając ok. 25 lat, stał się prześladowcą chrześcijan. Uczestniczył w 

kamienowaniu św. Szczepana. Kiedy podróżował do Damaszku, aby tam rozprawiać się z 

chrześcijanami, u bram miasta, przeżył niezwykły wypadek: oślepiła go światłość, spadł z 

konia, usłyszał głos: Szawle, Szawle, dlaczego mnie prześladujesz? Po cudownym 

nawróceniu przyjął chrzest i zmienił imię na Paweł. Po trzech latach, spędzonych w 

Damaszku i Jerozolimie, odbył trzy podróże misyjne. W latach 44-49, 50-53, 53-58, 

ewangelizował tereny Azji Mniejszej i południowych Bałkanów. Święty Paweł nazywany 

jest Apostołem Narodów. Napisał 13 listów apostolskich (włączonych do kanonu Ksiąg 

Pisma Świętego), adresowanych  do poszczególnych wspólnot chrześcijańskich i do swoich 

współpracowników. Po powrocie z trzeciej podróży został aresztowany przez rzymskich 

prokuratorów, którzy ulegli namowom i oskarżeniom żydowskich uczonych przywódców. 

Dwa lata przebywał w więzieniu w Cezarei i skorzystał z prawa (jako obywatel rzymski) 

odwołania się do Cezara. Został deportowany do Rzymu. Dwa lata przebywał w tzw. 

domowym areszcie (przywilej rzymskiego obywatela) i został uniewinniony. Dalej 

ewangelizował i nauczał o Chrystusie. Prawdopodobnie dotarł nawet do Hiszpanii. Ponownie 

został aresztowany w 64 roku. Zginął śmiercią męczeńską, przez ścięcie mieczem, ok. 67 

roku.  Dziś w miejscu jego śmierci  znajduje się  Opactwo Tre Fontane. Jest to opactwo - 

sanktuarium, położone w południowej części Rzymu, którego duchową opiekę sprawują 

ojcowie trapiści. Według przekazów ustnych, w tym właśnie miejscu św. Paweł Apostoł  

został ścięty mieczem. Legenda mówi, że jego odcięta głowa miała trzykrotnie uderzyć w 

ziemię, dając początek trzem źródłom (wł. tre fontane). Fontanny funkcjonują do dziś. W IV 

wieku nad jego grobem zbudowano bazylikę św. Pawła za Murami. Nazwa nawiązuje do 

tego, że znajduje się za dawnymi murami obronnymi miasta. W lipcu  1823 roku bazylika 

prawie w całości uległa pożarowi, ale po 30 latach została dokładnie odbudowana. Jest jedną 

z czterech papieskich (większych) bazylik.   /ks.B/ 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

3.  NIEDZIELA   ZWYKŁA 
 

1. Dziś diecezjalne zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan  

w Sanktuarium św. Jana Pawła II o godzinie 15.00.  

 W poniedziałek święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła, we wtorek 

wspomnienie świętych biskupów, Tymoteusza i Tytusa, w środę wspomnimy  

bł. Jerzego Matulewicza, biskupa, w czwartek św. Tomasza z Akwinu, kapłana  

i doktora Kościoła.   

 

 2. W czwartek, 28 stycznia w Bazylice Ojców Franciszkanów o godz. 15.30 

nabożeństwo Słowa Bożego, któremu przewodniczyć będzie biskup Grzegorz Ryś  

w ramach 16. Dnia Islamu przeżywanego pod hasłem: „Chrześcijanie i Muzułmanie: 

razem wobec przemocy popełnianej w imię religii”.  

 

 3. Dziś o godzinie 18.00 opłatek Róż Żywego Różańca, Koła Przyjaciół 

Radia Maryja, Honorowej Straży Najświętszego Serca Pana Jezusa  

i pielgrzymujących z parafii w byłym barze Słoneczko. W ten sam dzień po Mszy 

św. o godz. 17.00 odbędzie się spotkanie wspólnoty Wiary i Światła Migdałki w sali 

nr 4. 

 W najbliższą niedzielę po Mszy św. o 17.00 spotkanie opłatkowe chóru 

parafialnego Amicus na plebanii.  

 

 4. W tym tygodniu różaniec w środę o godzinie 17.45, w czwartek 

całodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu z jutrznią i nabożeństwem do Krwi 

Pana Jezusa, w piątek po Mszy św. wieczornej Koronka do Miłosierdzia Bożego. 

 

 5. Plan wizyty kolędowej na bieżący tydzień: 

 

 

6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Halinę Dąbek i śp. Halinę 

Popek i śp. Stanisława Szubę. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie... 

25 I (poniedziałek) ks. Łukasz Wielocha od godz. 15.00 ul. Na Błonie 11a, klatki I, II 
26 I (wtorek) ks. Łukasz Wielocha od godz. 14.00 ul. Na Błonie 11a, klatki III, IV 
27 I (środa) ks. Łukasz Wielocha od godz. 15.00 ul. Na Błonie 11a, klatki V, VI 
28 I (czwartek) ks. Łukasz Wielocha od godz. 15.00 ul. Na Błonie 11a, klatka VII 
29 I (piątek) ks. Łukasz Wielocha od godz. 16.00 ul. Stróżeckiego 
30 I (sobota) ks. Łukasz Wielocha od godz. 10.00 ul. Na Błonie 9a, klatka VI 


