
 

INTENCJE  MSZALNE   12 - 18  IX   2016 
 

 

Poniedziałek   12  IX 

  7.00  + Maria Śnieżyńska / od Wydziału Pedagogicznego Akademii Ignatianum  

  7.30  ++ Zofia Tadeusz Górscy 

18.30  Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

 

Wtorek       13  IX 

  7.00  + Władysław Gębik / od pracowników oddziału Niegowić 

  7.30  + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

18.30 + Eugenia 

 

Środa    14  IX  

  7.00  + Władysław Gębik / od koleżanek i kolegów z biura 

  7.30  ++ Helena i Andrzej Dzierwa. Bronisława i Marian Kłos. Alojzy i jego żona  

18.30  Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska  

 

Czwartek  15  IX 

   7.00  ++ Aniela Piechnik w 12 r. śmierci. Maria i Stanisław 

   7.30  + Władysław Gębik / od Jerzego Druzgały z rodziną 

 18.30  + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

 

Piątek     16  IX  
   7.00  1) + Genowefa Kozień 

            2) + Zofia Chrabąszcz 

   7.30  + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

 18.30  Nowenna:  1) + Magdalena Sosin-od sąsiadów, 2) + Hanna w 10 r. śmierci, 

            3) + Magdalena Sosin, 4) ++ Helena i Adrian, 5) O zdrowie i Boże Miłosierdzia dla  

            Zofii, 6) + Maria Rassak, 7) O Boże Błog. dla Beaty i Dawida w 1 r. ślubu,   

           8) ++ Józefa i Agata 

 

 Sobota   17  IX 

   7.00  1)  O  Boże Błog., Dary Ducha Świętego i opiekę MB dla ks. Roberta Tupty 

            2) + Edward Fijałkowski / od żony 

   7.30  + Franciszek Skurnóg / Msza święta gregoriańska 

 18.30  ++ Maria i Józef 

 

Niedziela   18  IX 

  7.30  ++ Stanisław, Jan, Katarzyna 

  9.00  + Franciszek Skurnóg / msza święta gregoriańska  

10.30  ++ Halina i Czesław Łopaciuk w r. śmierci 

12.00  ++ Aniela i Wojciech Sokół 

13.15  Za Parafian 

17.00  O Boże Błogosławieństwo i wszelkie łaski dla Agnieszki i Piotra 

18.30  ++ Zmarli z rodziny Syrdów: Jan, Maria, Waldemar, Stanisław 

20.00  + Andrzej Tejchman w 3 r. śmierci 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Łk  15, 1-10 lub Łk 15, 1-32 / 
 

Zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali 

faryzeusze i uczeni w Piśmie: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi.  

Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi 

jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za 

zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do 

domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, 

która mi zginęła. Powiadam wam: Tak samo w niebie większa będzie radość z jednego 

grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu sprawiedliwych, 

którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta, mając dziesięć drachm, zgubi 

jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją 

znajdzie? A znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi: Cieszcie się ze mną, bo 

znalazłam drachmę, którą zgubiłam. Tak samo, powiadam wam, radość powstaje u 

aniołów Bożych z jednego grzesznika, który się nawraca.  

REFLEKSJA                                                                                                  

Biura rzeczy znalezionych  gromadzą zgubione przedmioty. Właściciele rzadko ich 

poszukują. Dlaczego? Dlatego, że nie mają dla nich większej wartości, nie czują się do nich 

przywiązani, nie potrzebują ich. Człowiek nie jest przedmiotem. Każdy człowiek jest wielką 

wartością, jest kimś bezcennym dla Pana Jezusa. Nawet, jeżeli się gdzieś ,,zagubi”. Dlatego 

Pan Jezus będzie zawsze  szukał każdego z nas!!!                                                                                 

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. 

Kiedy w roku 70 Jerozolima została zdobyta i zburzona przez Rzymian, rozpoczęły się 

wielkie prześladowania chrześcijan, trwające do początku IV wieku. Dopiero po ustaniu 

tych prześladowań matka cesarza Konstantyna - św. Helena, kazała szukać Krzyża, na 

którym umarł Pan Jezus. Po długich poszukiwaniach Krzyż odnaleziono. Co do daty tego 

wydarzenia historycy nie są zgodni; najczęściej podaje się rok 320, 326 lub 330, natomiast 

jako dzień wszystkie źródła podają 13 albo 14 września. W związku z tym wydarzeniem 

zbudowano w Jerozolimie na Golgocie dwie bazyliki: Męczenników i Zmartwychwstania. 

Bazylika Męczenników nazywana była także Bazyliką Krzyża.  



W dniu 13 września 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu 

biskupowi obydwu bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 września uroczystość 

Podwyższenia Krzyża Świętego. Później przeniesiono to święto na 14 września, ponieważ 

tego dnia wypada rocznica wystawienia relikwii Krzyża na widok publiczny.  Z czasem 

relikwie Krzyża zostały podzielone na części, które otrzymały: Jerozolima, Rzym i 

Konstantynopol. Wraz z rozwojem chrześcijaństwa, poszczególne kraje otrzymywały dla 

swoich najważniejszych świątyń fragmenty Krzyża. Dało to początek kultowi relikwii w 

Kościele, który to kult trwa do dziś. 

Relikwie (łac. reliquiae: pozostałości, resztki) – szczątki ciał osób świętych lub przedmioty 

z którymi osoby te stykały się w czasie życia, stanowiące przedmioty czci w wielu religiach. 

Są one szczególnie rozpowszechnione w Kościele Katolickim i Prawosławnym, natomiast 

religie protestanckie odrzucają kult relikwii. Kult relikwii występuje również w innych 

religiach. Np. wyznawcy buddyzmu wciąż mogą adorować ząb (lewy, górny siekacz) 

Buddy. Znajduje się on w świątyni na Sri Lance. Muzułmanie pielgrzymują do świątyni 

Kaaba w Mekce, by oddać hołd kamieniowi Hadżar, który, zgodnie z podaniem, został tam 

przyniesiony przez archanioła Gabriela i posiada właściwości wchłaniania grzechów. 

Klasyfikacja relikwii – relikwie I, II i III stopnia. 

Najważniejsze relikwie to relikwie I stopnia. Są to części,  które pozostały z ciała świętego, 

na przykład; krew świętego, jego kości, skóra, włosy. Relikwie II stopnia stanowią 

przedmioty związane z osobą świętego za jego życia ziemskiego. Są to przedmioty, którymi 

posługiwał się dany święty: ubrania, rzeczy osobiste, rzeczy mające bezpośredni kontakt ze 

świętym – jego szaty, modlitewnik, różaniec i inne przedmioty codziennego użytku. 

Relikwie trzeciego stopnia to przedmioty, które stały się relikwiami poprzez dotknięcie 

właściwych relikwii, pierwszego lub drugiego stopnia. Mogą to być na przykład rzeczy 

(obrazek, różaniec itp.) potarte o część ciała zmarłego świętego lub dotknięte przez samego 

świętego w trakcie życia. Kościół katolicki starał się ograniczyć handel relikwiami, 

ustanawiając w 1215 na Soborze Laterańskim, że: ważne są tylko relikwie zatwierdzone przez 

papieża. Było to spowodowane tym, iż w Średniowieczu  dochodziło do nadużyć. 

Sprzedawano bowiem fałszywe relikwie. Uregulowanie spraw związanych z relikwiami, 

kultem relikwii i ich  przekazywaniem  nastąpiło  na Soborze Trydenckim w XVI w. 

Relikwie związane z Panem Jezusem                                      .                                                                                        

Krzyż, Całun Turyński ( płótno, w które było owinięte ciało Pana Jezusa po śmierci), Całun z 

Manopello ( płótno, które było na twarzy Pana Jezusa w Grobie - utożsamiane z tzw. chustą 

św. Weroniki), Chusta z Oviedo ( chusta, którą użyto przy zdejmowaniu ciała Pana Jezusa z 

Krzyża, aby zatamować krwotok i zachować krew zmarłego), Titulus Crucis            

(fragment tabliczki z napisem wyroku, która była przybita do Krzyża), Święte Schody          

(schody z pałacu Piłata), Tunika z Argenteuil ( sadin, czyli tunika, którą nosił Pan Jezus), 

Suknia z Trewiru ( tunika zakładana na sadin ), Włócznia  ( którą setnik przebił bok Pana 

Jezusa ) 

Dzisiejsza Wspólnota ma numer 100!!!  Wszystkim Czytelnikom gratuluję cierpliwości i 

życzę wytrwałości w dalszej lekturze naszego Biuletynu. /ks.B/ 

 

            OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  24  NIEDZIELĘ  ZWYKŁĄ 

 1.  Dzisiaj W Karagandzie beatyfikacja sługi Bożego, ks. Władysława 

Bukowińskiego. W parafii bł. Anieli Salawy odpust parafialny z sumą o godz. 12.00.  

 2.  We wtorek wspomnienie św. Jana Chryzostoma, biskupa i doktora Kościoła, w 

środę Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, w czwartek wspomnienie NMP Bolesnej, w 

piątek wspomnienie świętych męczenników: papieża Korneliusza i biskupa Cypriana. W 

najbliższą niedzielę czcimy św. Stanisława Kostkę, patrona Polski i młodzieży.  

 3.  W najbliższą niedzielę, rozpoczniemy kolejny rok formacji parafialnej dla 

gimnazjalistów, przed przyjęciem Sakramentu Bierzmowania. Uczniów klas I, II i III 

gimnazjum wraz z rodzicami zapraszamy na Mszę świętą o godz. 17.00. Po Mszy spotkanie 

informacyjne w dolnym kościele. 

 4.  Otwarliśmy tom księgi intencji na rok 2017. prosimy o sprawdzenie wcześniej 

dokonanych rezerwacji Mszy świętych. Intencje mszalne przyjmujemy w zakrystii po każdej 

Mszy świętej i kancelarii parafialnej w godzinach urzędowania. 

 5.  Dyżurujący w poradni Pomoc Bliźniemu oferują bezpłatne porady według 

harmonogramu opublikowanemu na stronie parafialnej i na plakatach w gablotach 

parafialnych. Zapraszamy. 

 6.  W poniedziałek o godz. 10.00 spotkanie Zespołu Charytatywnego na plebanii. 

Zespół wznawia dyżury od czwartku, 15 września – w sali nr 8, od godziny 17.30. Prosimy o 

przynoszenie na czwartkowe dyżury odzieży, pościeli, przyborów szkolnych i  gospodarstwa 

domowego. Szczegóły dotyczące dyżurów zespołu znajdują się na plakacie.  Dla osób 

starszych, 65+ jest możliwość darmowych szczepień przeciwko grypie. Szczegółowe 

informacje na plakatach w gablocie. 

 7.  Również w poniedziałek w godzinach od 17.30 do 18.30 – pierwsza 

powakacyjna próba orkiestry w Sali nr 4. Planujemy zajęcia w poniedziałki i czwartki oraz 

poszerzenie składu orkiestry. Wszystkich chętnych zapraszamy na próbę.  W środę o godz. 

20.15 spotkanie kręgu Biblijnego w bibliotece parafialnej. 

 8. Kilka informacji gospodarczych. Od czerwca do sierpnia br. obok bieżących 

kosztów związanych z funkcjonowaniem parafii wydawaliśmy pieniądze na przygotowanie 

do przyjęcia pielgrzymów ŚDM. Przygotowanie posiłku powitalnego dla pielgrzymów, 

drobne reparacje, wykonanie dekoracji kościoła i informatorów terenowych, tygodniowy 

wynajem ubikacji, jak również zakup szat i naczyń liturgicznych wykonanie kompleksu 

przeglądów obiektów parafialnych (budowlanego, instalacji elektrycznej i gazowej, 

odgromowego i kominiarskiego)  oraz remont pokoi gościnnych na plebanii zamknęły się w 

kwocie 79 935 PLN. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom za łaskawość, a wszystkim 

gospodarzom goszczącym pielgrzymów, wolontariuszom i wykonawcom za wkład pracy, 

który sprawił, że koszty nie okazały się znacznie wyższe.  

 Rozliczyliśmy też w minionym tygodniu posiłki dla pielgrzymów ŚDM, za 

przygotowanie których wzięła odpowiedzialność parafia. Wykonujący posiłki na zlecenie 

parafii otrzymali już z kurialnego funduszu ŚDM pełną należność za wykonaną pracę w 

kwocie 71 832 PLN. Restauratorzy przeznaczyli 1 PLN od każdego śniadania na rzecz 

parafii. Wykorzystaliśmy te środki na pokrycie powyższych kosztów poniesionych przez 

parafię i na dofinansowanie w połowie wypoczynku wakacyjnego wolontariuszy ŚDM. 

Dziękujemy za rzetelność i hojność wszystkim odpowiedzialnym za wyżywienie 

pielgrzymów ŚDM. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%81ac.
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_katolicki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_latera%C5%84ski_IV
https://pl.wikipedia.org/wiki/Papie%C5%BC
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Aredniowiecze
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sob%C3%B3r_trydencki

