
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 22 lutego do 28 lutego 2021 

 

Poniedziałek, 22 lutego – ŚWIĘTO KADEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA  
7.00 1) + Zofia Filek – int. od Koleżanek i Kolegów z pracy; 2) + Domicela Dudzik – 

od córki, s. Renaty; 3) + Bronisława (ona) Sieracka – int. od Róży VI. 

7.30 + Stanisław Chowaniec-Bulcyk 

18.30 + Kazimierz Franczyk 

Wtorek, 23 lutego – WSPOMNIENIE ŚW. POLIKARPA, BISKUPA I MĘCZENNIKA 
7.00 + Domicela Dudzik – int od Wspólnoty domowej w Wadowicach 

7.30 ++ Maria i ++ Zm. z Rodziny 

18.30  + Maria Chyra – int. od Koleżanek z Zespołu Charytatywnego 

Środa, 24 lutego  

7.00 1) + Domicela Dudzik – od Sióstr Albertynek z domu generalnego w Krakowie; 

 2) O szczęśliwą operację dla Wnuczki 

7.30 + Janusz Kowalczyk w 5. rocz. śm. 

18.30 + Zofia Filek – int. od Koleżanek i Kolegów z pracy 

Czwartek, 25 lutego  
7.00  1) + Genowefa Kowalczyk w 1. rocz. śm.; 2) + Domicela Dudzik – int. od Sióstr 

Albertynek z Grywałdu 

7.30 + Roman Lisowski – int. od Bogusława i Ewy z Dziećmi, z Sanoka 

18.30 + Maria Chyra – int. od Koleżanek z Apteki Darów 

Piątek, 26 lutego  
7.00 1) ++ Zofia i Jakub Wieszczak; 2) + Domicela Dudzik – int od SS. Albertynek z 

Syberii; 3) + Edward Olech – int. od syna, Krzysztofa z Rodziną 

7.30 + Bronisława (ona) Sieracka – int. od Róży VIII. 

18.30 ++ Jan Kanty Pirożyński i Czesława (ona) Pirożyńska 

Sobota, 27 lutego  
7.00 1) + Zofia Filek – int. od Koleżanek i Kolegów z pracy;  

2 + Domicela Dudzik – int od SS. Albertynek z Rząski 

7.30 1) ++ Teresa i Kazimierz Morawcowie; 2) + Roman Lisowski – int. od Koleżanek 

syna, Pawła 

18.30 ++ Stanisława (ona), Mieczysław i ++ Zm. z Rodziny 

II. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU, 28 lutego  
7.30 ++ Lucjan Zawratka w 30 rocz. śm. i Kazimiera 

9.00 Za Parafian 

10.30 O bł. Boże dla Kazimierza w 88. rocz. ur. 

12.00 ++ Wojciech, Józefa (ona), Kazimiera (ona) 

13.15 + Stefan w 15. rocz. śm. 

17.00 ++ Maria i Franciszek 

18.30 + Tadeusz Bodek – int. od Ewy Chełmeckiej z Rodziną 

20.00 ++ Janina, Franciszek, Ludwika (ona) Zawora 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA I. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

/Mk 1, 12-15/  

 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni 

czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, anioło-

wie zaś Mu służyli. 

Gdy Jana został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił 

Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo 

Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!».  

 

REFLEKSJA 

 

Święty Marek krótko pisze o poście i kuszeniu Jezusa. Mówi, 

że czterdzieści dni żył Jezus wśród zwierząt i usługiwali Mu anioło-

wie. Módlmy się o ich opiekę. Ewangelista streszcza pierwsze na-

uczanie Jezusa. Jest to wezwanie do nawrócenia i wiary w Ewangelię. 

Stale musimy nawracać się z naszych słabości i coraz mocniej i głę-

biej wierzyć i rozumieć naukę Chrystusa. 

 

 



KAŻDA NIEDZIELA WIELIEGO POSTU  

MA SWOJE ZNACZENIE, CZ. I 

 

Wielki Post jest szczególnym czasem – zarówno w liturgii, jak i w na-

szym życiu. Wsłuchując się w liturgię powinniśmy dobrze przygotować się do 

Świętego Triduum. Każda z niedziel Wielkiego Postu ma swoje znaczenie. Zo-

bacz jakie! 

 

I. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – ODNOWA 

Kościół daje nam program odnowienia naszego chrześcijańskiego życia. 

Wielki Post ma być czasem walki z grzechem, który jest skutkiem grzechu 

pierworodnego. Święty Paweł w Liście do Rzymian pisze: jak przez nieposłu-

szeństwo jednego człowieka wszyscy stali się grzesznikami, tak przez posłu-

szeństwo Jednego wszyscy staną się sprawiedliwymi. To posłuszeństwo Jezusa, 

które powinniśmy szczególnie w Wielkim Poście naśladować widoczne jest w 

Ewangelii, która ukazuje kuszenie na pustyni i triumf Chrystusa nas szatanem. 

 

II. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – PRZEMIANA 

Przypomina nam o potrzebie duchowej przemiany, co szczególnie obra-

zuje Ewangelia o Przemienieniu Pana Jezusa na górze Tabor. Czytania mówią 

z kolei o powołaniu do zmiany swojego życia. Jak mówi św. Paweł, mamy 

znosić nasze trudy mocą Bożą. To ona ma nam dawać siłę do działania. Musi-

my się na nią otworzyć, stąd wielka potrzeba naszej wewnętrznej, duchowej 

przemiany. Pan Jezus schodząc z uczniami z góry Tabor zapowiada im swoje 

zmartwychwstanie. O tym też musimy pamiętać – nasza przemiana nie może 

odbyć kiedyś, ona musi nastąpić jak najszybciej, gdyż już niedługo Syn Boży 

wstanie z martwych. 

 

III. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – TRWANIE W WIERZE 

Mówi nam o żywej wodzie, której źródłem jest Jezus. Wszystko co 

mamy pochodzi od Jezusa. Św. Paweł pisze: Dostąpiwszy usprawiedliwienia 

dzięki wierze, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chry-

stusa; dzięki Niemu uzyskaliśmy na podstawie wiary dostęp do tej łaski, w któ-

rej trwamy, i chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Ważne jest to, żeby nie 

trwonić tego co otrzymaliśmy.  

 

IV. NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU – RADOŚĆ 

Nazywana jest od pierwszego słowa antyfony na wejście Niedzielą Ra-

dości (laetare). Radowanie się w Wielkim Poście może wydawać się dziwne, a 

jednak Kościół w tę wyjątkową niedzielę do niej zachęca. Św. Paweł pisze: 

Niegdyś byliście ciemnością, lecz teraz jesteście światłością w Panu: postępuj-

cie jak dzieci światłości. Na półmetku Wielkiego Postu mamy cieszyć się ze 

świadomości, że pokuta i umartwienie to tylko środki do celu, że prowadzą nas 

one ku oczyszczeniu. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I. NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU 

   

1. Dziś po każdej Mszy św. obrzęd posypania głów popiołem dla 

wszystkich, którzy nie skorzystali z tego obrzędu w Popielec.  

 

 2. W każdą Niedzielę Wielkiego Postu transmitowane Gorzkie Żale z 

kazaniem pasyjnym o godzinie 17.45. W każdy piątek Wielkiego postu drogi 

krzyżowe o godzinie 17.00, 18.00-transmitowana  i o 19.30. 

 

 3. Jutro święto katedry św. Piotra, Apostoła. W najbliższą niedzielę w 

Kościele w Polsce dzień modlitwy, postu i solidarności z misjonarzami organi-

zowany przez Dzieło Pomocy Misjonarzom Ad gentes. 

 

 4. W Popielec rozpoczęliśmy  w naszej diecezji okres spowiedzi i ko-

munii św. wielkanocnej, który potrwa do uroczystości Trójcy Przenajświętszej, 

czyli w bieżącym roku do 30 maja. Spowiadając się w tym czasie spełniamy 

wymóg trzeciego przykazania kościelnego.    

    

 5. Przypominamy, że brewiarze wielkopostne wykorzystujemy jak w 

czytelni, do modlitwy jedynie w kościele.  

 

 6. Najbliższe, przedświąteczne odwiedziny chorych z IHS w sobotę, 20 

marca przed rozpoczęciem transmitowanych rekolekcji od godziny 9.30. 

 

 7. O ofercie pracy dla tych którzy ostatnio powrócili z zagranicy i po-

szukują jej można przeczytać na stronie internetowej parafii.  

 

 8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Jana Soczówkę i śp. Ry-

szarda Fiutowskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...  
 

 


