
INTENCJE  MSZALNE   4 I – 10  I   2015 

 

Poniedziałek   4  I 

   7.00  O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę M. B dla Genowefy Kowalczyk 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msz święta gregoriańska 

  18.30 + George Grochowski 
 

Wtorek    5  I 

  7.00  O zdrowie i potrzebne łaski dla Bartka z rodziną 

  7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska  

18.30  ++ Michał i Katarzyna 
 

Środa   6  I 

   7.30  + Andrzej Nowak 

   9.00  ++ Jozef Kurzawa w 2 r. śmierci, zmarli rodzice Irena i Józef, brat Wiesław 

 10.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

 12.00  + Ewa Radwańska 

 13.15  Za Parafian 

 17.00  Dziękczynna za opiekę i błogosławieństwo z prośbą o dalsze Błogosławieństwo 

             Boże dla rodziny Stanisława 

 18.30 Intencja Radia Maryja 

 20.00  O nawrócenie i uzdrowienie dla Adama 
 

Czwartek  7  I 

   7.00  O Boże Błogosławieństwo w zakupie domu 

   7.30  ++  Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Tomasz i Stefania Czapik 
 

 Piątek    8  I 
    7.00  1)  O Boże Błogosławieństwo zdrowie i znalezienie pracy dla Ludwika 

             2)  Maria Malinowska 

    7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

  18.30  + Henryka Golba w 1 r. śmierci 

 

Sobota  9  I 

   7.00 1)  ++ Józef, Feliks, Stanisław 

           2) + Zdzisław Garusiński / od s. Piotra z rodziną 

   7.30  ++ Maria i Władysław Wach / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Filek Fryderyk w 2 r. śmierci   

    

Niedziela  10  I 

  7.30  + Stanisław Kołata w 1 r. śmierci 

  9.00  ++ Maria i Władysława Wach / Msza święta gregoriańska 

10.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błog. i zdrowie w rodzinach: Gołębiów i Przewiosłów 

12.00  + Jan Sieradzan w 21 r. śmierci 

13.15  Za Parafian 

17.00  O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę M. Bożej dla Cecylii Kęsek 

18.30  ++ Genowefa Bator, Franciszka Kubaty 

20.00  ++ Jozef, Ireneusz Wachulec 

                                                      3  stycznia   1/2016/64 

                                                                     

WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / J 1, 1-18 / 
 
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku 

u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. W Nim było 

życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie 

ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga - Jan mu było na imię. Przyszedł on na 

świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on 

światłością, lecz posłanym, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która 

oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się 

przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. 

Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, 

którzy wierzą w imię Jego - którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga 

się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas. I oglądaliśmy Jego chwałę, 

chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim 

świadectwo i głośno woła w słowach: Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie 

idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Z Jego pełności 

wszyscyśmy otrzymali - łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, 

łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział, Ten 

Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył. 
 

REFLEKSJA 

Święty Jan wskazuje nam skąd przybył Jezus – z nieba. Jeżeli potrafimy przyjąć z wiarą, że 

On jest odwiecznym Bogiem, który stał się człowiekiem, to otrzymujemy wielki dar. Wiara 

daje nam moc, abyśmy się stali dziećmi Bożymi. Warto na progu Nowego Roku, zadać sobie 

to pytanie – czy wierzę ??? 

 

Nowy Rok. Ale który ? 

Dla nas chrześcijan – 2016 od Narodzenia Chrystusa. Chociaż, gdyby wziąć  pod uwagę 

pomyłki w obliczaniu daty narodzenia Pana Jezusa, to mógłby być 2020, albo nawet 2023.  

A w innych religiach? W kalendarzu żydowskim rachuba lat zaczyna się od Dnia stworzenia 

świata, które według ustaleń żydowskich autorytetów religijnych nastąpiło 7 października 

3761 p.n.e., stąd w kalendarzu żydowskim kończy się właśnie rok 5776. Nowy rok 

rozpocznie się 1 dnia miesiąca Nisan ( marzec/kwiecień). Rok hebrajski dzieli się na 12 

miesięcy liczących 29 lub 30 dni. Dodatkowo co kilka lat ( co 2 lub co 3) dodawany jest 13 

miesiąc, aby zrównać cykl solarny z lunarnym (słoneczny z księżycowym).  

 



 

Kalendarz muzułmański – jest kalendarzem księżycowym. Zawiera 12 miesięcy po 29 lub 30 

dni. Używany jest głównie do celów religijnych, chociaż w kilku krajach jest także 

kalendarzem państwowym. Pierwszym rokiem kalendarza muzułmańskiego jest rok 622 po 

Chrystusie. Rok w kalendarzu muzułmańskim liczy tylko 354 dni, wobec czego miesiące nie 

odpowiadają co roku, tym samym porom roku. Aktualnie jest rok 1437/1438. 

 

Objawienie Pańskie  -  Trzech Króli. 

Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus, opisany przez św. Mateusza, 

symbolizuje pokłon świata pogan, wszystkich ludzi, którzy klękają przed Jezusem. Jest to 

jedno z najstarszych świąt w Kościele. Trzej Królowie/Mędrcy/Magowie, być może byli 

astrologami, którzy ujrzeli gwiazdę – znak narodzin Króla. Jednak pozostanie tajemnicą w 

jaki sposób, stała się ona czytelnym znakiem, który poprowadził ich w daleką i 

niebezpieczną podróż do Jerozolimy. Herod podejmując ich dowiaduje się o celu  podróży.  

Na podstawie proroctwa Micheasza, kapłani jako miejsce narodzenia wskazują Betlejem. 

Tam wyruszają . Odnajdują dziecię Jezus, składają Mu pokłon i dary. Otrzymawszy we śnie 

polecenie, inną drogą wracają do swojej ojczyzny.  

To wydarzenie jest wiele razy zapowiadane w Starym Testamencie.  Psalm 71: królowie 

Tarszisz i wysp przyniosą dary. Królowie Szeby i Saby złożą daninę. I oddadzą Mu pokłon 

wszyscy królowie…  . Prorok Izajasz: zaleje Cię mnogość wielbłądów, dromadery z 

Madianu i Efy. Wszyscy oni przybędą z Saby, ofiarują złoto i kadzidło. Kadzidło i mirra 

były wówczas cenne jak złoto. Należały do najkosztowniejszych darów.  Królestwo Szeby to 

ówczesna nazwa Abisynii (Etiopii), stąd w ikonografii czarny kolor jednego z królów. 

Święty Mateusz nie podaje ich liczby. Stare malowidła w rzymskich katakumbach, z II i III 

wieku pokazują ich dwóch, czterech, a nawet sześciu. Ze względu na trzy złożone dary 

przyjęła się liczba trzy. Dopiero w VIII wieku pojawiają się ich imiona: Kacper, Melchior 

i Baltazar. Są one jednak zupełnie dowolne, nie mają żadnego potwierdzenia. Wiemy, że 

Mędrców przyprowadziła do Betlejem gwiazda. Astronomowie próbują tłumaczyć to 

zjawisko następująco. W 7 roku przed narodzeniem Jezusa nastąpiło zbliżenie Jowisza i 

Saturna, dając na niebie niezwykły efekt. Jeżeli przyjmiemy, że mnich Dionizy, który 

obliczał rok narodzenia Pana Jezusa, pomylił się o 7 lat (jest to możliwe), to mamy jedno 

wyjaśnienie. Inni przypuszczają, że była to kometa Halleya (ma charakterystyczny ogon 

kosmiczny), która się w tym czasie pojawiła. Jednak z całego opisu wynika, że była to 

gwiazda niezwykła. Najpierw zaprowadziła podróżujących do Jerozolimy, a potem do 

Betlejem. Kiedy magowie przybyli do Jezusa? Było to z pewnością już po ofiarowaniu Go w 

Świątyni (40 dni od urodzin). Ciekawostka – św. Mateusz pisze, że gdy gwiazda stanęła nad 

miejscem gdzie był Jezus, weszli do domu. Przez ten czas pobytu w Betlejem św. Józef 

znalazł jakiś dom, gdzie Święta Rodzina zamieszkała. Nie była to już stajenka w której Jezus 

przyszedł na świat. Marco Polo w swoim pamiętniku z podróży na Daleki Wschód (XIII 

wiek) pisze, że jest w Persji miasto Savah z którego wyszli Trzej Królowie i gdzie znajdują 

się do dziś ich grobowce. Według innego świadectwa ich relikwie przywiozła w IV wieku do 

Konstantynopola cesarzowa Helena. Potem miały zostać przekazane do Mediolanu, a od XII 

wieku znajdują się w Kolonii. Od XV wieku w kościołach w Uroczystość Trzech Króli 

poświęca się kadzidło i kredę. Kreda oznaczamy drzwi, na znak, że w naszym mieszkaniu 

przyjęliśmy Wcielonego Syna Bożego.  Piszemy litery: K + M + B , które niekoniecznie 

muszą oznaczać imiona Mędrców, ale są pierwszymi literami łacińskiego zdania: Christus 

mansionem benedicat. (Chryste mieszkanie/mieszkańców Błogosław)      /ks.B/ 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  

 2 NIEDZIELA       PO  BOŻYM  NARODZENIU 
 

1. Dziś po mszach świętych adoracja Najświętszego Sakramentu. W środę 6 stycznia, 

Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Msze święte odprawiamy tak, jak w 

każdą niedzielę. W tym dniu modlimy się w intencji misji. Podczas każdej Mszy 

poświęcamy kadzidło i kredę. Kreda może posłużyć do oznaczenia wejść naszych domów 

napisem C+M+B  Christus Mansionem Benedicat – Niech Chrystus Błogosławi temu 

mieszkaniu. A kadzidło niech napełnia nasz dom liturgiczną wonią i będzie symbolem 

modlitwy zanoszonej do Pana Boga przez nasza rodzinę. 

W Uroczystość Objawienia Pańskiego  o godz. 11.00 Trzej królowie poprowadzą w naszym 

mieście trzy orszaki, które wyruszą z: Wawelu, placu Sikorskiego i z placu Matejki . Ok. 

godz. 12.00 dotrą na Rynek Główny , na wspólne kolędowanie. Zapraszamy. 
 

2.  W najbliższą niedzielę Święto Chrztu Pana Jezusa w Jordanie. Na Mszę świętą o godz. 

10.30 zapraszamy dzieci i matki oczekujące potomstwa, będzie udzielone specjalne 

Błogosławieństwo. Schola dziecięca zaprasza dzieci i starszych na Jasełka, które będą 

wystawiane po mszach świętych o godzinie: 10.30 i 12.00 oraz o godz. 16.20. 

Przedstawienia w kościele dolnym. Wstęp wolny, a jeśli widzowie będą łaskawi, aktorzy 

chętnie przyjmą dobrowolna ofiarę na organizację wakacyjnego wyjazdu dla scholi. 
 

3.  W najbliższą niedzielę, 10 stycznia przy wyjściu z kościoła po każdej Mszy świętej 

spotkamy wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży. Będzie im można przekazać deklarację 

zakwaterowania pielgrzymów lub porozmawiać na ten temat. Będzie tam również stoisko z 

materiałami promującymi ŚDM w Krakowie. Na niespełna 200 dni przed spotkaniem 

papieża z młodymi ludźmi całego świata podejmujemy bardziej aktywną promocję. Również 

podczas kolędy poruszamy ten temat. 
 

4.  Jutro o godz. 18.00 spotkanie opłatkowe i próba scholi Światowych Dni Młodzieży w 

byłym barze Słoneczko. Schola pomoże nam w kolędowaniu w Uroczystość Objawienia 

Pańskiego podczas Mszy świętej o godz. 17.00 
 

5.  W najbliższą sobotę, 9 stycznia pielgrzymka Róż Różańcowych i innych chętnych 

parafian do Częstochowy. Wyjazd spod kościoła o godz. 7.00. W programie pielgrzymki 

Msza św. w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze, modlitwa przy żywej szopce, 

zwiedzanie muzeum itp. Koszt 40 zł. Są jeszcze wolne miejsca. Zapisy w zakrystii po Mszy. 
 

6.  W zakrystii można nabyć kalendarz wydany z okazji Roku Miłosierdzia, w wersji 

językowej polskiej i angielskiej. Cena 5 zł. Zachęcamy. 
 

7.  Na potrzeby UPJP 2 zebraliśmy 9142,23 zł. W czasie Pasterki na fundusz SOS  ratowanie 

życia – 2672,93. Z ofiar na świece wigilijne , na cele charytatywne parafii pozostało 3073,91 

zł. Bóg zapłać za ofiarność.     
 

8. Plan wizyty duszpasterskiej publikujemy w gablotach parafialnych, na stronie internetowej 

a ministranci roznoszą zawiadomienia do skrzynek pocztowych.  
 

9.  W ostatnich dniach starego roku pożegnaliśmy śp. Anielę Jeleśniańską i śp. Józefa Klicha. 

… Wieczny odpoczynek racz im dać Panie … 


