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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / MK 4  35 - 41 /

Gdy zapadł wieczór owego dnia, Jezus rzekł do swoich uczniów: Przeprawmy się na 

drugą stronę. Zostawili więc tłum, a Jego zabrali, tak jak był w łodzi. Także inne 

łodzie płynęły za Nim. Naraz zerwał się gwałtowny wicher. Fale biły w łódź, tak że 

łódź się już napełniała. On zaś spał w tyle łodzi na wezgłowiu. Zbudzili Go i 

powiedzieli do Niego: Nauczycielu, nic Cię to nie obchodzi, że giniemy? On wstał, 

rozkazał wichrowi i rzekł do jeziora: Milcz, ucisz się. Wicher się uspokoił i nastała 

głęboka cisza. Wtedy rzekł do nich: Czemu tak bojaźliwi jesteście? Jakże wam wiary! 

Oni zlękli się bardzo i mówili jeden do drugiego: Kimże On jest, że nawet wicher i 

jezioro są Mu posłuszne?

REFLEKSJA

W przedsionku  Bazyliki św. Piotra w Rzymie znajduje się mozaika, zatytułowana 

Navicella. Ilustruje dzisiejszą ewangelię . Łódź Piotrowa na wzburzonym jeziorze i 

Jezus uciszający żywioły. Obraz życia Kościoła i każdego człowieka. Tam w Rzymie, 

aby dokładnie obejrzeć mozaikę, trzeba spojrzeć w górę – mozaika znajduje się pod 

sklepieniem sufitu. W życiu, człowiek musi spojrzeć z wielką wiarą ,,w górę ”, aby 

Jezus uciszył  nasze burze i żywioły.

      arodziny Świętego Jana Chrzciciela.

Oddając cześć świętym i błogosławionym, czcimy ich najczęściej w dniu ich śmierci. Mówimy 

– narodziny dla nieba. Jedynie dla trzech osób Kościół robi wyjątek, wspominając uroczyście 

ich dzień narodzin. Pan Jezus, Maryja i św. Jan Chrzciciel. O Janie sam Pan Jezus dał 

następujące świadectwo: między narodzonymi z niewiast, nie powstał większy od Jana 

Chrzciciela/ Mt 11,11/.

Czym św. Jan Chrzciciel zasłużył sobie na takie wyróżnienie, najpierw w oczach Pana Jezusa, 

a następnie w historii Kościoła?

Imię Jan w języku hebrajskim znaczy Bóg jest łaskawy. Jan Chrzciciel był synem kapłana 

Zachariasza i Elżbiety. Jego narodzenie, tak długo wyczekiwane/ bo przez wiele lat Elżbieta 

uchodziła za bezpłodną/ zwiastował archanioł Gabriel. Urodził się w Ain Karim /7 km. na 

zachód od Jerozolimy/. Przy obrzezaniu otrzymał imię Jan, zgodnie z poleceniem anioła. Przy 

tej okazji Zachariasz wyśpiewał kantyk, w którym sławi wypełnienie się obietnic 

mesjańskich. Kantyk ten znamy z liturgii, odmawiany jest w jutrzni /kantyk Zachariasza/. 

Następnie Jan po śmierci rodziców/byli już w podeszłym wieku/, prowadził życie pustelnika. 

N



Kiedy miał już 30 lat, wolno mu było według prawa występować publicznie i nauczać. 

Podjął to dzieło nad Jordanem, nad brodem w okolicach Jerycha.

Jako herold Mesjasza Jan podkreślał, że nie wystarczy przynależność do potomstwa 

Abrahama, ale trzeba czynić owoce pokuty, potrzeba wewnętrznej przemiany. Na znak 

skruchy i gotowości przemiany życia udzielał chrztu pokuty. Garnęły się do niego tłumy 

ludzi. Zaczęto go nawet pytać, czy on sam nie jest oczekiwanym Mesjaszem.  Jan stanowczo 

rozwiewał te wątpliwości. Na prośbę Chrystusa, który przybył nad Jordan, Jan udzielił Mu 

chrztu.  Na działalność Jana szybko zwrócili uwagę starsi ludu. Bali się jednak jawnie 

przeciwko niemu występować, woleli zająć  stanowisko wyczekujące. Osobą Jana 

zainteresował się także władca Galilei – Herod II  Antypas. Wezwał Jana do siebie, ale 

gorzko pożałował swojej ciekawości poznania proroka. Jan bowiem publicznie 

napominał króla za trwanie w grzechach. Jan został aresztowany. Król w dniu urodzin 

wydał ucztę, podczas której, pijany, pod przysięgą, zobowiązał się dać córce 

Herodiady- Salome, wszystko czego  zażąda. Ta po naradzie z matką, zażądała głowy 

Jana Chrzciciela. Herod nakazał katowi zabić Jana.

U Jana Chrzciciela widzimy świętość, życie ascetyczne, pokutę, siłę charakteru i 

bezkompromisowość w odniesieniu do prawdy.  Był pierwszym świętym czczonym w całym 

Kościele. Jest współpatronem papieskiej bazyliki na Lateranie – katedry papieża. 

     ucharystia w innych Kościołach / c.d. wakacyjnych porad /.

Katolicy mogą pod pewnymi warunkami przyjąć Komunię świętą w Polskim Narodowym 

Kościele Katolickim w USA i Kanadzie.  Dotyczy to sytuacji, gdy jest taka potrzeba duchowa i 

brak kapłana rzymskokatolickiego. Post eucharystyczny trwa w tej wspólnocie dwie 

godziny. Możliwość ta nie dotyczy Kościoła Polskokatolickiego na terenie Polski i Europy.

Kościoły protestanckie.

W przypadku innych kościołów chrześcijańskich niekatolickich, katolik nie może korzystać z 

sakramentów : pokuty, Eucharystii i namaszczenia chorych. Wprawdzie  Kościoły te mają 

sakrament chrztu, niektóre z nich sakrament Wieczerzy Pańskiej, to jednak Kościół katolicki 

pozwala swoim wiernym prosić o udzielenie mu tych sakramentów jedynie przez szafarza 

Kościoła, w którym te sakramenty są ważne, bądź też szafarza, który został ważnie 

wyświęcony. 

Brak możliwości przyjmowania sakramentów w którymś z Kościołów protestanckich, nie 

oznacza jednak, że katolicy nie mogą uczestniczyć w ich nabożeństwach, czy też w 

sprawowanej w nich liturgii Wieczerzy Pańskiej. Jeżeli nie ma możliwości uczestniczenia w 

niedzielnej Eucharystii w Kościele katolickim, to uczestnicząc w liturgii Wieczerzy Pańskiej / 

protestancki odpowiednik Mszy świętej /w Kościele protestanckim, przez modlitwę, śpiew, 

rozważanie Słowa Bożego spełniamy obowiązek  świecenia dna świętego.

/ks.B/

    rojekt budżetu obywatelskiego.

W najbliższym tygodniu, w dniach 20 – 28 czerwca odbędzie się na naszym osiedlu 

głosowanie nad projektami �w. budżetu obywatelskiego. Projekty, które dotyczą Szkoły 

Podstawowej nr 153 mają numery:  17, 5, 24.

Głosując na te projekty / może głosować każdy mieszkaniec osiedla/ pomagamy naszej szkole.  

E
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Ogłoszenia parafialne
21 czerwca 2015

12. niedziela zwykła

1. Msza św. o błogosławieństwo Boże dla ks. prałata Jana Franczaka w 

związku z imieninami o godz. 12.00.

2. Dzisiaj w ramach Roku Życia Konsekrowanego spotkanie z siostrą 

jadwiżanką w kaplicy o godzinie 16.00. zapraszamy na to spotkanie z 

przedstawicielką polskiego zgromadzania zakonnego założonego 

przez ks. Biskupa Wacława Świeżawskiego.

3. W najbliższym tygodniu zakończenie roku szkolnego. Młodzież z 

gimnazjum, szkoły licealnej i dzieci ze szkoły podstawowej 

zapraszamy na msze św. w piątek o godz. 10.00. 

4. W przyszłym tygodniu w naszym kościele będzie kwesta charytatywna 

na rzecz osób niepełnoprawnych skupionych w duszpasterstwie ojców 

dominikanów „KLIKA”.

5. W najbliższy piątek zapraszamy na msze św. o godz. 18.30 z oprawą 

muzyczną scholii parafialnej na Ś 2016, po mszy  św. krótki koncert 

wraz ze wspólnym śpiewem.

6. Zapraszamy do korzystania z darmowych porad Parafialnej Poradni 

Pomoc Bliźniemu. Porady udzielane są codziennie od poniedziałku do 

piątku od godz. 19.00 do 20.00. W poniedziałek przyjmuje notariusz, 

we wtorek lekarz, w środę psycholog, w czwartek księgowa, w piątek 

adwokat. Radca prawny przyjmuje w czwartek od godz.20.00 do 21.00, 

psycholog ze szczególnym doświadczeniem pracy z osobami 

niepełnosprawnymi we wtorek od 10.30 do 11.30 i w czwartek od 

godz.17.30 do 18.30, korepetycje z j. angielskiego w piątek od 

godz.20.00 do 21.00. W pierwszy wtorek miesiąca księgowa od godz. 

17.30 do 18.30.

7. W tym tygodniu:

 W środę wspomnienie uroczystość św. Jana Chrzciciela.

8. Ostatnio pożegnaliśmy ŚP. Stanisław Jepę. Doby Jezu a nasz Panie….



INTENCJE MSZALNE   21 – 28 VI   2015

Poniedziałek  22  VI
  7.00 + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
  7.30 ++ Maria i Roman
18.30 ++ Janina, Aniela, Jan Padacz. Anastazja, Jan Wabik. Jan Bińczycki. 

                                 

  Wtorek   23 VI
    7.00  + W intencji Panu Bogu wiadomej
    7.30  + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
  18.30  ++ Elżbieta i Andrzej Paczyńscy

    
Środa  24  VI
    7.00  O zdrowie, potrzebne laski i Dary Ducha Świętego dla ks. Prałata Jana Franczaka
              w dniu imienin
    7.30  + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
  18.30  + Jan Sidor

 Czwartek  25  VI
    7.00  ++ Janina i Jan
    7.30 + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
  18.30  + Andrzej Chwastek w 13 r. śmierci 

Piątek  26  VI
    7.00  1) + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
             2) + Irena w 3 r. śmierci
   7.30   + Władysław Krupa
 10.00   Dziękczynna na zakończenie Roku Szkolnego 
  18.30  + Władysław Szymczycha

           
Sobota  27  VI
  7.00  1) ++ Paweł, Stefania, Jan
           2) + Władysław Wach
  7.30  + Kazimiera Kucz
18.30  + Piotr Mikuta

           
Niedziela  28 VI
  7.00   ++ Wiesław Jakubowski w 1 r. śmierci. Grażyna i Mieczysław Jakubowscy
  9.00   ++ Jan i Władysława / z okazji imienin
10.30   ++ Kazimierz Iwulski i syn Paweł 
 12.00    O Boże Błogosławieństwo dla Anny i Marcina w 9 r. ślubu i dla rodziny  
 13.15    Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Barbary i Tomasza 
              w rocznicę ślubu i Błogosławieństwo dla rodziny   
 17.00 + Ryszard Kramer w 3 r. śmierci i zmarli z rodziny Kramer
 18.30 ++ Jan, Maria, Stanisław, Waldemar. Zmarli z rodziny Syrdów.
 20.00 + Kazimiera Kucz / msza święta gregoriańska
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