
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 3 lutego do 9 lutego 2020 

 

Poniedziałek, 3 lutego – WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA, BISKUPA I MĘ-

CZENNIKA ORAZ ŚW. OSKARA, BISKUPA 
7.00 ++ Maria i Piotr Bieda oraz Ich Dzieci 

7.30 + Edward Dukała – int. od Lucyny Zając z rodziną, z Choczni 

18.30 ++ Genowefa i Franciszek Naglik oraz Zbigniew syn 

Wtorek, 4 lutego  
7.00 + Józef Orawiec w 6. rocz. śm. 

7.30 + Stefan Ciężarek w 4. rocz. śm. 

18.30  Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Jana w 80. rocz. urodzin 

Środa, 5 lutego – WSPOMNIENIE ŚW. AGATY, DZIEWICY I MĘCZENNICY 
7.00 Dziękczynna w intencji Marii i Bernardetty o bł. Boże, opiekę MB i wstawiennictwo 

św. Patronów 

7.30 + Helena Piórko w 17. rocz. śm. 

18.30 W intencji Radio Maryja 

Czwartek, 6 lutego – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW PAWŁA MIKI I 

TOWARZYSZY  
7.00 ++ Rita w 38. rocz. śm. i Gustaw 

7.30 + Tadeusz Dymacz w 3. rocz. śm. 

18.30  + Kazimierz Najder 

Piątek, 7 lutego – WSPOMNIENIE BŁ. KLARY SZCZĘSNEJ, DZIEWICY 
7.00 ++ Za Zmarłych wypominanych w wypominkach 

9.00 + Stefan Malec – int. od Koleżanek z pracy Córki 

17.00 + Ryszard Pichórz 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 8 lutego – WSPOMNIENIE ŚW. HIERONIMA EMILIANIEGO, ZA-

KONNIKA ORAZ ŚW. JÓZEFINY BAKHITY, DZIEWICY 
7.00 + Tadeusz Kucharski w 7. rocz. śm. 

7.30 + Stefan Malec – int. od Koleżanek z pracy Córki  

18.30 ++ Stanisław, Maria i Józef 

V. NIEDZIELA ZWYKŁA, 9 lutego  
7.30 ++ Maria, Jan oraz ks. Marian  

9.00 + Julia  

10.30 + Zofia Maciaś-Ciura w 2. rocz. śm.  

12.00 + Taduesz Kucharski w 7. rocz. śm. 

13.15 Za Parafian 

17.00 O zdrowie,  potrzebne łaski i opiekę MB dla Marii Baca i bł. Boże dla Rodziny  

18.30 O bł. Boże dla rodziny Zawadzkich 

20.00 ++ Rodziców: Elżbieta i Stefan 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO  

/ Łk 2, 22-32/ 
Gdy upłynęły dni oczyszczenia Maryi według Prawa Mojżeszowego, ro-

dzice przynieśli Jezusa do Jerozolimy, aby Go przedstawić Panu. Tak bowiem 

jest napisane w Prawie Pańskim: «Każde pierworodne dziecko płci męskiej 

będzie poświęcone Panu»2. Mieli również złożyć w ofierze parę synogarlic 

albo dwa młode gołębie, zgodnie z przepisem Prawa Pańskiego. 

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i 

pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu 

Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż nie zobaczy Mesjasza Pańskiego. 

Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy rodzice wnosili 

Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w 

objęcia, błogosławił Boga i mówił: «Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze 

Twemu w pokoju, według Twojego słowa. Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawie-

nie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie po-

gan i chwałę ludu Twego, Izraela». 

REFLEKSJA 

Ofiarowanie Jezusa w świątyni naznaczone jest splotem przedziwnych 

wydarzeń. Najpierw przed Maryją i Józefem pojawia się Symeon, który 

rozpoznaje w Jezusie Mesjasza, śpiewa hymn uwielbienia Boga i w proroczych 

słowach zapowiada śmierć Syna Bożego. Następnie prorokini Anna wielbi 

Boga, rozpoznając w Jezusie Zbawiciela. Choć rodzice Jezusa postępowali 

zgodnie ze starotestamentalnym Prawem, to wraz z Jego przyjściem na świat 

kończył się czas dawnego przymierza i rozpoczynał decydujący moment całej 

historii zbawienia.  



LITURGIA – PIĘKNO I ZAKORZENIENIE – SPRAWOWANIE 

MIEJSCE 

Pierwsza Eucharystia sprawowana była w Wieczerniku, czyli dużej 

sali na górze, usłanej, gotowej (por. Mk 14,15; Łk 22, 12).  

Teksty biblijne mówią, że miejscem sprawowania Eucharystii był 

dom (lub domy) prywatny. W Dziejach Apostolskich (4,46-47) czytamy, że łamanie chle-

ba odbywało się kat oikon. W języku greckim na określenie domu używano zamiennie 

dwóch słów: oikos i oikia, przy czym słowo dom oznaczać mogło zarówno budynek, po-

mieszczenie mieszkalne jak i rodzinę, ród. Z tego też powodu do dzisiaj trwają spory jak 

należy rozumieć ów zwrot kai ikon. Jedni upatrują w nim przeciwstawienie świątyni i 

tłumaczą w domu, w pewnym domu wykluczając jednocześnie istnienie innych domów. 

Inni twierdzą, że było to miejsce w domu prywatnym odpowiednio przystosowane do 

sprawowania Eucharystii. Jeszcze inni uważają, że zwrot ten informuje nas, że Eucharystię 

sprawowano „po domowemu”, „rodzinnie”. Dla kolejnych jest to wskazówka co do istnie-

nia wielu domów, które jednak nie miały charakteru sakralnego w dzisiejszym tego słowa 

znaczeniu. Jest to najbardziej prawdopodobne ze względu na fakt wzrastania liczby wie-

rzących, wybór siedmiu diakonów i fragmenty listów Pawła. 

Autorzy dokumentów wczesnochrześcijańskich traktują miejsce sprawowania Eu-

charystii drugoplanowo. W Didache na przykład nie ma o nim mowy, chociaż niektórzy 

we wzmiankach z rozdziału 9 i 10 widzą sugestie istnienia dwóch oddzielnych przestrzeni: 

jedną na łamanie chleba i drugą na liturgię czuwań, którą sprawowano razem z katechu-

menami. 

Wraz z rozpowszechnianiem się chrześcijaństwa coraz więcej było domów, w któ-

rych sprawowano Eucharystię. W większych miastach, takich jak na przykład Smyrna, 

Aleksandria, Kartagina czy Antiochia, takich domów było nawet kilka. Niektóre z nich – 

w Antiochii i Citrze, posiadały nie tylko salę przeznaczoną do spotkań, lecz również 

mieszkanie dla liturga. Innymi miejscami kultu były niekiedy cmentarze, katakumby, po-

koje w których przebywał umierający, lecz nie była to praktyka stała. Poza tym na Wscho-

dzie w drugiej połowie II w., a na Zachodzie w pierwszej połowie III w. Eucharystia spra-

wowana była także na grobach męczenników. Innymi miejscami, zwłaszcza podczas prze-

śladowań, chrześcijanie łamali chleb pod gołym niebem, w miejscach pustynnych, w wię-

zieniach i na okrętach. 

Osobne budowle do sprawowania liturgii zaczęły powstawać pod koniec II w. 

zwłaszcza na Wschodzie – m.in. w Nikomedii, Cezarei, Odessie, Antiochii i Aleksandrii. 

Potwierdziły to odkrycia archeologiczne jak chociażby słynny dom w Dura Europos z 

232/3 roku, kościół domowy w Qirk-Bize w północnej Syrii z końca II w. czy kościół w 

Sali w termach w Salonie (Dalmacja). 

Również na Zachodzie (Kartagina, Abitena, Aptunga) powstają podobne miejsca. 

W Rzymie istniały tak zwane tituli – kościoły tytularne Ich nazwa wywodzi się od drew-

nianej bądź kamiennej tabliczki z nazwiskiem właściciela domu. Były one darowane 

wspólnocie chrześcijańskiej przez właściciela i służyły jako miejsca sprawowania Eucha-

rystii. Szacuje się, że za czasów Dioklecjana takich tituli było około 15-20, a w V w. ok. 

25. Sprawowano także Eucharystię w domach prywatnych, mieszkalnych czy salach w 

termach. 

Edykt mediolański z 313 r. umożliwił rozwój budownictwa sakralnego. Powstały 

bazyliki, kościoły w grodach, monastyczne, kaplice zamkowe itp. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA ŚWIĘTO OFIAROWANIA 

PAŃSKIEGO 

1. Dziś w Kościele w świecie 23. Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony przez papie-

ża Jana Pawła II. Oby w modlitwie i posłudze każdego zakonnika i zakonnicy Bóg był 

uwielbiony. W naszym kościele Msza św. za Parafian prowadzących życie konsekrowane 

o godzinie 13.15. Dziś po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji 

pierwszej niedzieli miesiąca. W środę wspomnienie św. Agaty, dziewicy i męczennicy, w 

czwartek św. męczenników Pawła Miki i jego towarzyszy. 

2. W pierwszy czwartek lutego adoracja Najświętszego Sakramentu w kościele górnym od 

8.00 do 18.00 i od 19.15 do 20.00 animowana przez Odnowę w Duchu św. W czasie ado-

racji możliwość modlitwy wstawienniczej. nabożeństwo do św. Jana Kantego z możliwo-

ścią oddania czci relikwiom Świętego Patrona na zakończenie całodziennej adoracji IHS w 

kościele dolnym o godzinie 18.00. Zapraszamy zwłaszcza wykładowców i studentów w 

czasie trwającej zimowej sesji egzaminacyjnej. W pierwszy piątek lutego Msze święte w 

kościele górnym o godzinie 7.00, 9.00, 17.00 i 18.30. Okazja do spowiedzi jak w każdy I 

piątek miesiąca. Po Mszy św. wieczornej adoracja Najświętszego Sakramentu do godziny 

20.30 animowana przez Honorową Straż NSPJ. W sobotę od 9.30 ks. Kacper zaniesie 

Najświętszy Sakrament chorym ze swojego rejonu. 

3. Protokół ze spotkania Rady Parafialnej w czwartym kwartale 2019 roku opublikowali-

śmy na stronie internetowej parafii. Spotkanie w pierwszym kwartale planujemy ostatecz-

nie na piątek, 21 lutego o zwykłe porze. 

4. Jak wcześniej zapowiadaliśmy, prezentujemy sukienkę dedykowaną dla obrazu MB 

Miłosierdzia w kościele dolnym. Sukienka z blachy mosiężnej została wykonana techniką 

repusowania, czyli wybijania na zimno w pracowni p. Roberta Pigonia, realizującego pro-

jekt wystroju wnętrza dolnego kościoła. Po repusowaniu została pozłocona i posrebrzona 

galwanicznie oraz pomalowana lakierem zabezpieczającym. Sukienka jest oprawiona w 

dębową ramę, która przed założeniem we wnękę w prezbiterium kaplicy zostanie pozłoco-

na. Kolejnym etapem wystroju wnętrza kaplicy będzie wykonanie monstrancji nawiązują-

cej do zdobienia sukienki i na wyraźne życzenie wiernych konfesjonału dźwiękoszczelne-

go. Przypomnienie zamierzeń projektowych realizowanych w kaplicy prezentujemy na 

stronie internetowej parafii. 

5. 10 lutego, w naszej parafii rozpocznie się kurs ALPHA. Za tydzień organizatorzy zapro-

szą nas osobiście do udziału w tym kursie. Zapisy trwają w zakrystii i przez pośrednictwo 

strony internetowej, gdzie można znaleźć więcej szczegółów na ten temat. Zapraszamy! 

6. W najbliższą środę o 18.30 Msza św. ofiarowana w intencji członków Rodziny Radia 

Maryja i za spawy, które ą drogie tej Rodzinie, zwłaszcza o powołania kapłańskie i zakon-

ne. Po Mszy św. spotkanie Rodziny z ks. Jarosławem w sali nr 6. 

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Jadwig Kowalską. Wieczny odpoczynek racz 

Jej dać Panie... 


