
INTENCJE MSZALNE  od 24 do 30 stycznia 2022 
 

PONIEDZIAŁEK (24 I 2022) - Wspomnienie św. Franciszka 

Salezego 

700 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg.  

1830 + Janina Bil 

WTOREK (25 I 2022) – Święto nawrócenia św. Pawła Apostoła 

700 + Jan Przybyło – int.od koleżanek żony: Katarzyny i Barbary   

1830 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg. 

ŚRODA (26 I 2022) - Wspomnienie świętych biskupów 

Tymoteusza i Tytusa 

700 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg. 

1830 + Jan Przybyło – int. od Stefanii Franczyk 

CZWARTEK (27 I 2022)  

700 
++ Mieczysław w 95 r. urodzin, Genowefa, Janusz,  

Dawid Kowalczyk  

1830 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg. 

PIĄTEK (28 I 2022) - Wspomnienie św. Tomasza z Akwinu 

700 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg. 

1830 

1) + Marian Gaj – int. od syna i synowej  

2) ++ Walentyna Paulo w 10 r. śm. mąż Władysław  

i zm. z rodz. Pęczkowskich i Paulo 

SOBOTA (29 I 2022)  

700 + Ks. Bartłomiej Kurzyński w 1 r. śm.  

1830 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg. 

4 NIEDZIELA ZWYKŁA (30 I 2022)  

730 ++ Stanisława, Franciszek – Msza św. greg. 

900 ++ Jan, Maria, ks. Marian, Marianna, Władysław 

1030 ++ Helena, Franciszek Pick 

1200 ++ Jan w 42 r. śm i zm. z rodziny 

1315 ++ Barbara i Paweł – int. od Marii 

1700 Dziękczynna w 41 r. ślubu Izy i Henryka  

1830 Za parafian 

2000 O zdrowie i bł. Boże dla Marzeny 
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WSPÓLNOTA 

 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

jankanty.pl 
 

 
EWANGELIA – III NIEDZIELA ZWYKŁA / Łk 1, 1-4; 4, 14-21 / 

Wielu już starało się ułożyć opowiadanie o zdarzeniach, które się dokonały 
pośród nas, tak jak nam je przekazali ci, którzy od początku byli 
naocznymi świadkami i sługami słowa. Postanowiłem więc i ja zbadać 
dokładnie wszystko od pierwszych chwil i opisać ci po kolei, dostojny 
Teofilu, abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci 
udzielono. W owym czasie: Powrócił Jezus mocą Ducha do Galilei, a wieść 
o Nim rozeszła się po całej okolicy. On zaś nauczał w ich synagogach, 
wysławiany przez wszystkich. Przyszedł również do Nazaretu, gdzie się 
wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi  
i powstał, aby czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy 
księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański spoczywa na 
Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą 
nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym 
uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy 
księgę, oddał słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego 
utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te słowa Pisma, 
które słyszeliście». 

REFLEKSJA 
Jezus Chrystus otwiera dziś zwój Pisma Świętego, by tu i teraz objawić nam 
prawdę o sobie i odpowiedzieć na każde nasze pytanie. Nie da się 
wyznawać Mesjasza bez dogłębnej znajomości Starego Testamentu ani nie 
da się kochać Zbawiciela bez umiłowania każdej litery Biblii. Poruszające 
jest świadectwo ewangelisty Łukasza, który zapisał: zgodnie ze swoim 
zwyczajem wszedł do synagogi i wstał, aby czytać. Zwyczaj regularnego 
czytania i rozważania Słowa nie tylko wypełnia duszę słodyczą obecności 
Pana, ale także pozwala odkrywać kolejne tajemnice Jego miłości, a nawet 
wchodzić w zażyłą bliskość z Tym, który mówi do nas i nieustannie zsyła 
Ducha Świętego. 
 



SIEDEM SAKRAMENTÓW ŚWIĘTYCH - EUCHARYSTIA 
Eucharystia jest po chrzcie i Bierzmowaniu trzecim sakramentem 
wtajemniczenia chrześcijańskiego w Kościele katolickim. Eucharystia jest 
mistycznym centrum wszystkich tych sakramentów, ponieważ 
historyczna ofiara Jezusa na krzyżu uobecnia się podczas przeistoczenia  
w sposób ukryty i bezkrwawy. Zatem celebracja Eucharystii stanowi 
„źródło i szczyt całego życia chrześcijańskiego". Ku niej wszystko zmierza,  
ponad nią nie ma nic wyżej, po co jeszcze można by sięgnąć.  
Gdy spożywamy połamany chleb, jednoczymy się z miłością Jezusa, który 
złożył za nas na drzewie krzyża swoje Ciało. Kiedy pijemy z jednego 
kielicha, jednoczymy się z Tym, który ofiarując się za nas, przelał swoją 
Krew. Nie wymyśliliśmy tego rytuału. Sam Jezus sprawował z uczniami 
Ostatnią Wieczerzę i uprzedził w niej swoją śmierć. Dał się swoim uczniom 
w znaku chleba i wina i polecił im odtąd celebrować Eucharystię - „Czyńcie 
to na moją pamiątkę" Jezus ustanowił Eucharystię w wigilię swojej śmierci, 
kiedy w Wieczerniku w Jerozolimie zgromadził wokół siebie Apostołów  
i sprawował wraz z nimi Ostatnią Wieczerzę. „Ja  bowiem otrzymałem  
od  Pana to, co wam  przekazałem: Pan Jezus tej nocy, której został wydany, 
wziął chleb, odmówił modlitwę dziękczynną, połamał i powiedział: To jest 
moje Ciało za was. Czyńcie to na moją pamiątkę. Podobnie po wieczerzy 
wziął kielich, mówiąc: Ten  kielich jest nowym  przymierzem w mojej Krwi. 
Ilekroć z niego pić będziecie, czyńcie to na moją pamiątkę”. Ta najstarsza 
relacja o wydarzeniach w Wieczerniku pochodzi od Pawła Apostoła, który 
sam nie był ich naocznym świadkiem, ale spisał to, co jako świętej 
tajemnicy strzegła wspólnota pierwszych chrześcijan i co celebrowano 
podczas liturgii. Chrystus w Sakramencie Eucharystii jest nie obecny 
mistycznie, ale realnie. Tak często jak Kościół wypełnia nakaz Jezusa: 
„Czyńcie to na moją pamiątkę", łamie chleb i bierze kielich, dzieje się  
to samo, co wydarzyło się wówczas: Chrystus naprawdę oddaje się za nas, 
a my naprawdę jesteśmy częścią Jego. Jednorazowa i niepowtarzalna ofiara 
Chrystusa na krzyżu uobecnia się na ołtarzu; dokonuje się dzieło naszego 
Odkupienia. Za każdym razem, kiedy Kościół celebruje Eucharystię, staje 
u źródła, z którego sam na nowo wytryska: przez to, że Kościół „je" Ciało 
Chrystusa, staje się Ciałem Chrystusa, co stanowi też inną nazwę Kościoła. 
W ofierze Chrystusa, który poświęca się nam cały, jest miejsce na całe 
nasze życie. Nasza praca i  nasze cierpienie, nasze radości, wszystko 
możemy zjednoczyć z ofiarą Chrystusa. Kiedy w ten sposób się 
poświęcamy, zostajemy przemienieni: podobamy się Bogu i jesteśmy dla 
bliźnich jak dobry, pożywny chleb. 

OGŁOSZENIA NA III NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 
 
 1. Dziś w Kościele Katolickim Niedziela Słowa Bożego ustanowiona 

przez papieża Franciszka.  

 Ks. Kacper zaprasza wszystkich chętnych na spotkania biblijne we 

wtorki o godz. 19.30 w bibliotece parafialnej. Kolejne spotkanie 1 lutego.  

 Dziękujemy wszystkim grupom parafialnym, rodzinom i osobom 

żyjącym na co dzień rozważaniem tekstów biblijnych. Gratulujemy tym, 

którzy przed rokiem podjęli zobowiązanie codziennego czytania Pisma 

Świętego i wytrwali w postanowieniu przez cały rok.   

 Polecamy materiały przygotowane na Niedzielę Słowa Bożego,  

do których odsyłamy ze strony internetowej parafii. Tam też prezentujemy 

aplikację Dzieło Biblijne, pozwalającą nam gruntownie i wszechstronnie 

przygotować się do rozważania Słowa Bożego w niedzielnym 

zgromadzeniu eucharystycznym.   

Zachęcamy do zabrania rocznego planu czytania Biblii ze stolika 

przy Wspólnocie. 

 2. We wtorek święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła i zakończenie 

tygodnia modlitw o jedność chrześcijan. W środę wspomnienie  

śś. biskupów Tymoteusza i Tytusa, jak również 22. Dzień Islamu w Kościele 

katolickim w Polsce. W piątek wspomnienie św. Tomasza z Akwinu, 

prezbitera i doktora Kościoła.     

 Przypominamy, że w czasie ferii nie odprawiamy w tygodniu  

Mszy św. o godz. 7:30. 

 3. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp Krystynę Chruściak, 

Stanisławę Chrząstowską, Władysława Dydułę, Henryka Żukowskiego. 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie… 


