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INTENCJE MSZALNE
1 - 7 II 2016
Poniedziałek 1 II
7.00 + Maria
7.30 ++ Maria i Władysław Wach
18.30 + Jan
Wtorek 2 II
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Moniki Pyzio
w 20 r. urodzin
9.00 + Genowefa Naglik w 1 r.śm.
17.00 + Piotr Ciaranek
18.30 ++ Maria i Władysław Wach
Środa 3 II
7.00 Dziękczynna, z prośbą o Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Stanisławy Ciej
w 90 r. urodzin
7.30 ++ Jan i Maria
18.30 Intencja Radio Maryja
Czwartek 4 II
7.00 + Marian Romanowski
7.30 + Zdzisław Garusiński – int. od rodziny Maciejów
18.30 ++ Genowefa i Władysław Mucha
Piątek 5 II
7.00 ++ zmarli wypominani w wypominkach
9.00 + Maciej Szaruga w 3 r.śm.
17.00 + Helena Piórko w 13 r.śm.
18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ
Sobota 6 II
7.00 1) ++ Rita, Gustaw i zm. z rodziny Bielańskich
2) ++ Zofia i Piotr
7.30 Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – int. od Róż Różańcowych
18.30 ++ Anna i Franciszek Przybyło
Niedziela 7 II
7.30 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla członkiń I Róży Różańcowej i o Miłosierdzie
Boże dla zmarłych członkiń
9.00 ++ Jan, Maria, ks. Marian
10.30 + Maria Tobiczyk i zmarli z rodziny
12.00 + Józef Myśliwski w 5 r.śm.
13.15 Za Parafian
17.00 Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego
18.30 + Antoni w 6 r.śm.
20.00 + Elżbieta w r. śmierci

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / ŁK 4, 21 – 30 /
W Nazarecie w synagodze, po czytaniu z proroctwa Izajasza, Jezus powiedział:
„Dziś spełniły się te słowa Pisma, któreście słyszeli”. A wszyscy przyświadczali Mu
i dziwili się pełnym wdzięku słowom, które płynęły z ust Jego. I mówili: „Czyż nie jest
to syn Józefa?”.
Wtedy rzekł do nich „Z pewnością powiecie mi to przysłowie: „Lekarzu, ulecz
samego siebie; dokonajże i tu, w swojej ojczyźnie, tego, co wydarzyło się, jak
słyszeliśmy, w Kafarnaum”.
I dodał: „Zaprawdę powiadam wam: Żaden prorok nie jest mile widziany
w swojej ojczyźnie. Naprawdę mówię wam: Wiele wdów było w Izraelu za czasów
Eliasza, kiedy niebo pozostawało zamknięte przez trzy lata i sześć miesięcy, tak że
wielki głód panował w całym kraju; a Eliasz do żadnej z nich nie został posłany, tylko
do owej wdowy w Sarepcie Sydońskiej. I wielu trędowatych było w Izraelu za proroka
Elizeusza, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Syryjczyk Naaman”.
Na te słowa wszyscy w synagodze unieśli się gniewem. Porwali się z miejsca,
wyrzucili Go z miasta i wyprowadzili aż na stok góry, na której ich miasto było
zbudowane, aby Go strącić. On jednak przeszedłszy pośród nich, oddalił się.
REFLEKSJA
Słuchając Ewangelii o odrzuceniu Jezusa przez jego ziomków chrześcijanie
wszystkich czasów powinni pytać się o swoją wierność wobec Bożych planów. Żyjemy
w społeczeństwie tradycyjnie chrześcijańskim. I nam może się przydarzyć, że w imię
wierności jakieś przyjętej przez nas wizji chrześcijaństwa, chrześcijańskiego
społeczeństwa, odrzucamy prawdziwe orędzie Jezusa Chrystusa. A proroków, którzy
wykazują nam błędy chcielibyśmy strącić w przepaść…
Święto Ofiarowania Pańskiego (2 luty)
W czterdziestym dniu po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi Święto
Ofiarowania Pańskiego. Jest to pamiątka ofiarowania Pana Jezusa w świątyni
jerozolimskiej i dokonania przez Matkę Bożą obrzędu oczyszczenia.
Obrzęd ten był zgodny z tradycją żydowską, według której po narodzinach
pierworodnego syna należało zanieść go do świątyni, „przedstawić” Panu, oraz
symbolicznie wykupić. Równocześnie z obrzędem ofiarowania i wykupu pierworodnego

syna łączyła się ceremonia oczyszczenia matki dziecka. Zgodnie z przepisami Prawa
Mojżeszowego, kobieta po urodzeniu dziecka wchodziła w stan rytualnej i kultycznej
nieczystości, trwający w przypadku urodzenia syna 40 dni, zaś w przypadku urodzenia
dziewczynki 80 dni. Zgodnie z Kpł 12, 4-5, przez cały ten czas musiała ona unikać
kontaktu z rzeczami świętymi oraz nie mogła wejść do świątyni. Po upływie tych dni,
matka była zobowiązana złożyć ofiarę z baranka, a jeśli jej na to nie pozwalało zbyt
wielkie ubóstwo – przynajmniej ofiarę z dwóch synogarlic lub gołębi. Fakt, że Maryja
i Józef złożyli synogarlicę, świadczy, że byli ubodzy.
Święto Ofiarowania Pańskiego należy do najstarszych, gdyż było obchodzone
w Jerozolimie już w IV w., a więc zaraz po ustaniu prześladowań. Wtedy odchodzono
Święto Spotkania, w czasie którego celebrowano pamiątkę pierwszego przybycia
Chrystusa do miasta i świątyni. Organizowano wtedy nocne procesje ze świecami.
Przypuszcza się, że już w VI w. celebrowano je w Konstantynopolu, w którym
zwrócono uwagę na maryjny charakter święta. Jeszcze wcześniej, bo prawdopodobnie
w V w. znane było w Rzymie, zaś od VII w. urządzano w tym dniu procesje ze
świecami. Od X w., pod wpływem liturgii galikańskiej, rozpowszechnił się zwyczaj
poświęcania w dniu Ofiarowania Pańskiego świec. Ich światło jest przede wszystkim
symbolem Chrystusa, o którym Symeon powiedział, że jest „światłem na oświecenie
pogan” i który jest „Światłością ze Światłości”. Płonąca świeca jest też symbolem
naszej gotowości na Jego przyjęcie, oraz znakiem, że nasze życie spala się dla Boga.
W Polsce Święto Ofiarowania Pańskiego przybrało charakter maryjny i do dziś
nazywa się je Świętem Matki Bożej Gromnicznej. Wskazuje ono na Maryję jako tę,
która przyniosła światu Jezusa, Światłość Świata.
Z tym świętem związana jest tradycja poświęcania świec – gromnic. Ich polska
nazwa pochodzi od słowa „grom”, gdyż według wierzeń zapalenie jej w czasie burzy
i pozostawienie w oknie ma chronić przed uderzeniami piorunów. Gromnice miały też
chronić przed tragediami, pożarami, czy wszelkimi nagłymi nieszczęściami. Dawniej po
powrocie z kościoła płomieniem gromnicy wypalano w belce sufitu krzyż. Zapalano też
od niej domowy ogień co miało zapewnić pokój i miłość w rodzinie. Gospodarz domu
obchodził ze świecą całe obejście i dom, klękając przy każdym progu, aby gospodarstwo
było chronione przed złymi mocami i nieszczęściem. Do dziś gromnice wkłada się
w ręce konających. Ma to wskazać umierającemu światłość wieczną i bronić przed złymi
duchami. Kiedyś był to również symbol tego, że jak ewangeliczne „panny roztropne”
wchodzą z płonącą lampą na gody Oblubieńca (por. Mt 25, 1-13).
Dzień Życia Konsekrowanego
Od 1997 r. 2 lutego Kościół powszechny obchodzi ustanowiony przez św. Jana
Pawła II Dzień Życia Konsekrowanego, poświęcony modlitwie za osoby, które oddały
swoje życie na służbę Bogu i ludziom w zakonach, zgromadzeniach zakonnych,
stowarzyszeniach życia apostolskiego i instytutach świeckich. W tym roku Święto
Ofiarowania Pańskiego będzie zakończeniem ogłoszonego przez papieża Franciszka
Roku Życia Konsekrowanego. Był to czas szczególnej modlitwy i wielu wydarzeń
organizowanych przez Kościół w Polsce (również przez naszą parafię) i na świecie,
dzięki którym można było doświadczyć jak wielki darem dla Kościoła i świata są osoby
konsekrowane.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
4. NIEDZIELA ZWYKŁA
1. We wtorek święto Ofiarowania Pańskiego, Matki Bożej Gromnicznej, Światowy
Dzień Życia Konsekrowanego i zakończenie Roku Życia Konsekrowanego. Msze św.
w kościele górnym o 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Każda z obrzędem pobłogosławienia gromnic.
Prosimy przynieść na liturgię świece z okapnikami. Zbierzemy składkę na potrzeby zakonów
kontemplacyjnych. Po ostatniej Mszy św. zaśpiewamy ostatnie kolędy przy szopce
parafialnej.
W najbliższą niedzielę o 17.00 Mszę św. odprawią zakonnicy, których gościliśmy
w roku życia konsekrowanego w czasie comiesięcznych spotkań.
W piątek wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy.
2. Zakończyliśmy tegoroczną wizytę duszpasterską. Wszystkim, którzy przyjęli
kapłana z błogosławieństwem serdecznie dziękujemy za modlitwę i rozmowy
charakteryzujące się troską o owocne życie wspólnoty parafialnej. Dziękujemy za
przekazane ofiary. Lektorom i ministrantom dziękujemy za roznoszenie powiadomień
i towarzyszenie księżom w czasie wizyty. Mszę św. o 13.15 w najbliższą niedzielę
ofiarujemy w intencji o Bł. Boże i zdrowie dla rodzin Parafian, którzy przyjęli nas po
kolędzie.
3. Dziś podczas Mszy św. o 17.00 koncertuje chór parafialny Amicus. Po Mszy św.
spotkanie opłatkowe chórzystów. Jutro opłatek Zespołu Charytatywnego po Mszy św.
wieczornej. We wtorek po Mszy św. o godzinie 17.00 spotkanie opłatkowe łączników.
Wszystkie spotkania na plebanii.
4. W pierwszy czwartek miesiąca adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele
dolnym od 8.00 do 18.30 i od 19.00 do 20.00 animowana przez Odnowę w Duchu św.
W pierwszy piątek miesiąca okazja do spowiedzi od godziny 6.30 do 7.30 i od 8.30
do 9.30 w kościele dolnym. Po południu od 16.00 do 19.00. Na Mszę świętą o godzinie
17.00 zapraszamy uczniów ze szkoły podstawowej. O godzinie 18.30 Msza święta dla
gimnazjalistów w ramach przygotowania do bierzmowania. Przypominamy, że w tej Mszy
św. biorą udział obowiązkowo uczniowie wszystkich klas gimnazjalnych. Modlitwa
wynagradzająca NSPJ po Mszy świętej o godzinie 7.00. Po Mszy św. wieczornej adoracja
Najświętszego Sakramentu do godziny 21.00.
W najbliższą sobotę odwiedzimy chorych z Najświętszym Sakramentem od godziny
9.30.
W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych
dla róż różańcowych.
5. Młodzież klas trzecich z gimnazjum rozpoczyna w drugim semestrze od
przyszłego tygodnia katechezy przygotowujące do bierzmowania w poniedziałki i środy po
wieczornej Mszy św. Prosimy rodziców o dopilnowanie udziału młodych w katechezie.
Rodziców i uczniów klas III SP zapraszamy w najbliższą niedzielę na Mszę św.
o godzinie 10.30 i spotkanie przygotowujące uroczystość I Komunii św. Wszystkim uczniom
powracającym do zajęć po feriach życzymy wytrwałej, obowiązkowej nauki.

