
INTENCJE  MSZALNE   8  -  14  II  2015 

 

Poniedziałek   8  II 

   7.00  O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marii i jej rodziny 

   7.30  ++ Stanisław, Maria, Józef 

  18.30 + Danuta w 2 r. śmierci 
 

Wtorek    9  II 

  7.00  + Inga Kunz  w 1 r. śmierci  

  7.30  + Apolonia Chwastek   

18.30  ++ Marian, Edward 
 

Środa  Popielcowa  10  II 

   7.00  ++ Aniela, Ludwik Oliwa. Aniela i Maria Kasperczyk. 

   9.00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Aleksandra w 3 r. urodzin 

 16.00  W intencji Panu Bogu wiadomej 

 17.00  + Jolanta Gajec w 1 r. śmierci 

 18.30  + Zofia Kurzewska 
 

Czwartek  11  II 

   7.00  Dziękczynna za posługę sakramentalną w Roku Miłosierdzia, z prośbą o Boże 

            Błogosławieństwo w pracy duszpasterskiej dla szafarzy 

   7.30  + Aleksander 

 18.30  + Jadwiga w 15 r. śmierci i Romuald 
 

 Piątek    12  II 
    7.00  1) Pokorne podziękowanie za wysłuchane prośby z prośbą o dalszą opiekę  

              nad  rodziną 

             2)++ Urszula i Tadeusz Malinowscy 

    7.30  + Aleksander 

  18.30 ++ Antonina, Wincenty, Marian 

 

Sobota   13  II 
   7.00  1)  ++ Kazimierz Kędzierski i rodzice 

            2) ++ Wincenty, Aniela i Kazimierz – o Miłosierdzie Boże 

   7.30  + Jerzy w 6 r. śmierci 

 18.30  + Stanisław Kraj w 3 r. śmierci 

    

Niedziela  14  II 

  7.30  ++ Lucjan Zawrtka w 25 r. śmierci i żona Kazimiera 

  9.00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy w 82 r. urodzin 

10.30  + Zdzisław Garusiński / od żony 

12.00 ++ Julia i Walenty w 23 r. śmierci 

13.15  Za Parafian 

17.00 ++ Elżbieta, Weronika, Bogusława 

18.30 ++ Janina i Anicet Zborowscy 

20.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Marty i jej rodziny 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / ŁK 5, 1 - 11 / 

Zdarzyło się raz, gdy tłum cisnął się do Jezusa, aby słuchać słowa Bożego, a On stał nad 

jeziorem Genezaret, że zobaczył dwie łodzie, stojące przy brzegu, rybacy zaś wyszli z nich i 

płukali sieci. Wszedłszy do jednej łodzi, która należała do Szymona, poprosił go, żeby nieco 

odbił od brzegu. Potem usiadł i z łodzi nauczał tłumy. Gdy przestał mówić, rzekł do 

Szymona: «Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów». A Szymon odpowiedział: 

«Mistrzu, przez całą noc pracowaliśmy i niceśmy nie ułowili. Lecz na Twoje słowo zarzucę 

sieci». Skoro to uczynili, zagarnęli tak wielkie mnóstwo ryb, że sieci ich zaczynały się rwać. 

Skinęli więc na wspólników w drugiej łodzi, żeby im przyszli z pomocą. Ci podpłynęli i 

napełnili obie łodzie, tak że się prawie zanurzały.  Widząc to Szymon Piotr przypadł 

Jezusowi do kolan i rzekł: «Odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny». I jego 

bowiem, i wszystkich jego towarzyszy w zdumienie wprawił połów ryb, jakiego dokonali; 

jak również Jakuba i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli wspólnikami Szymona. Lecz 

Jezus rzekł do Szymona: «Nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił». I przyciągnąwszy łodzie 

do brzegu, zostawili wszystko i poszli za Nim 

REFLEKSJA 
Poczucie bezsilności…  Człowiek się stara, pracuje, męczy i nie widzi owoców swojej pracy. 

A przecież po ludzku zrobił wszystko, co możliwe. I co wtedy? Rezygnacja, załamanie, 

ucieczka ? Można i tak. I wielu ludzi tak robi. Ale można jeszcze inaczej. Na Twoje 

słowo….czyli uważnie posłuchać, co mi poradzi Pan Jezus. Posłuchać i zrobić tak jak On 

mówi! 

 

Jezioro Genezaret.  

Inne nazwy występujące w ewangeliach to: Jezioro Tyberiadzkie, Jezioro Galilejskie. 

Największe jezioro słodkowodne w Izraelu. Ewangeliści wiele razy o nim wspominają w 

kontekście nauczania i cudów Pana Jezusa. Całkowita powierzchnia jeziora wynosi 166 km 

kwadratowych. Jest dość głębokie, maksymalna głębokość wynosi 43 m. Jest to najniżej 

położone jezioro słodkowodne na Ziemi ( 209 m p.p.m. ).  W czasach starożytnych w rejonie 

jeziora przebiegały ważne szlaki handlowe.  Żydowski historyk Jozef Flawiusz opisał, że w 

jego czasach dobrze prosperowało tam rybactwo, a regularnie po jeziorze pływało 230 łodzi 

rybackich.  Większość z apostołów pochodziła z rybackich miejscowości położonych nad 

Jeziorem Genezaret. Bracia: Szymon i Andrzej oraz Jakub i Jan byli rybakami.  



Najsłynniejsze kazanie, które wygłosił Pan Jezus – Kazanie na Górze, również było 

wygłoszone nad Jeziorem Genezaret. Tam też w różnych miejscowościach, Pan Jezus wiele 

razy przebywał, nauczał i dokonał licznych cudów. Również dla Żydów miasto nad jeziorem 

– Tyberiada, ma ważne znaczenie. Po żydowskim powstaniu przeciwko rzymianom w 135 

roku, wszyscy Żydzi zostali wygnani z Jerozolimy. Wtedy to, nowym  centrum żydowskiej 

nauki, kultury i religii została Tyberiada. 

 

Środa Popielcowa. 

Rozpoczyna okres przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości  - Świąt 

Paschalnych. Już w II wieku, dla lepszego przeżycia Świąt Paschalnych dodano 2 dni postu 

przed tym świętem. W wieku III poszczono już 3 dni, a w wieku IV wprowadzono post 40-

dniowy, na pamiątkę postu Pana Jezusa na pustyni. Środa Popielcowa weszła na stałe do 

tradycji Kościoła jako początek Wielkiego Postu w 1570 roku. Było to spowodowane tym, że 

odliczając od dni Wielkiego postu niedziele ( które same w sobie mają uroczysty charakter ) 

brakowało kilku dni do liczby 40. Stąd ten dodatek. Przez kilka wieków w Kościele był 

praktykowany czas tzw. przedpościa  ( dodatkowo 3 tygodnie przed Wielkim Postem ). Było 

to coś w rodzaju przygotowania do Wielkiego Postu.  Najbardziej charakterystycznym 

wydarzeniem Środy Popielcowej, jest zwyczaj posypywania głów popiołem. Ta celebracja 

jest znana również w innych kulturach i religiach. Praktykowana była w starożytnym Egipcie 

oraz w Grecji i u Arabów. W liturgii Kościoła pojawił się ten zwyczaj w VIII wieku. Papież 

Urban II w 1091 roku wprowadził go jako obowiązujący w całym Kościele. W tym czasie 

ustalono, że popiół do posypywania głów wiernych ma pochodzić z palm poświęconych w 

Niedzielę Palmową poprzedniego roku.  

W Środę Popielcową   obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły 

( trzy posiłki w ciągu dnia w tym jeden do syta ). Wstrzemięźliwość dotyczy wszystkich 

powyżej 14 roku życia, a post ścisły osoby w wieku 18 – 60 lat.  

W okresie Wielkiego Postu, który jest czasem pokuty i nawrócenia , Kościół przypominając 

słowa Pana Jezusa, proponuje trzy drogi przybliżania się do Boga: post, modlitwę i jałmużnę.  

W liturgii obowiązuje kolor fioletowy, z obrzędów Mszy świętej znika hymn Chwała na 

wysokości Bogu. W tym czasie wnętrza świątyń i ołtarze nie są ozdabiane kwiatami.  

W czasie Wielkiego Postu zachęca się wiernych do uczestnictwa w nabożeństwach 

pokutnych. Są to: Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Droga Krzyżowa. Za udział w tych 

nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.  W indywidualnym odprawianiu Drogi 

Krzyżowej wymagane jest przechodzenie między poszczególnymi stacjami. W odprawianiu 

wspólnym, wystarczy jeżeli pomiędzy stacjami przechodzi prowadzący lub ministranci.  

 

Światowy Dzień Chorego ustanowił Jan Paweł II  13 maja 1992 r.  Papież wyznaczył też od 

razu na obchody tego Dnia wspomnienie objawienia Matki Bożej w Lourdes, które przypada 

11 lutego.   Ustanowienie przez Ojca Świętego Jana Pawła II Światowego Dnia Chorego 

stało się wezwaniem do całego Kościoła powszechnego, aby poświęcić jeden dzień w roku 

modlitwie, refleksji i dostrzeżeniu miejsca tych, którzy cierpią na duszy i na ciele. 

W 2016 r. obchody Światowego Dnia Chorych odbywają się już po raz dwudziesty czwarty. 

Temat Dnia został zaczerpnięty z wydarzenia w Kanie Galilejskiej: Zawierzmy się Jezusowi 

miłosiernemu jak Maryja - "Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie". 

/ks.B/ 
 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

5  NIEDZIELA   ZWYKŁA 

 

 

1.  Dziś rozpoczynamy 49 Tydzień Modlitwy o Trzeźwość w Narodzie pod hasłem: 

Młodzi nie dajcie się zniewolić. 

Rozpoczynamy także nabożeństwo czterdziestogodzinne. Adoracja dziś od godziny 

14.15 do 17.00. W poniedziałek i wtorek adoracja w kaplicy MB Miłosierdzia od godz. 

8.00 do 18.00. Od dziś do Uroczystości Trójcy Przenajświętszej ( 22 maja ) trwa okres 

spowiedzi i Komunii świętej wielkanocnej. 

 

2.  W najbliższą środę Popielec. Rozpoczynamy Wielki Post. Msze święte z obrzędem 

posypania głów popiołem w naszym kościele o godz: 7.00, 9.00, 16.00, 17.00 i 18.30. 

Posypanie głów popiołem również w przyszłą niedzielę po Mszach świętych. Od środy 

do niedzieli kwartalne dni modlitwy o ducha pokuty.  W Środę Popielcową modlitwę 

różańcową odmawiamy indywidualnie. 

 

3.  W Wielkim Poście odprawiamy nabożeństwa pasyjne. Droga Krzyżowa w piątek: 

dla dzieci o godz. 17.00, dla dorosłych o 18.00 i dla młodzieży o 19.30.  Gorzkie Żale 

z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17.45, a po nich Msza święta o godz. 18.30. 

 

4.  W Wielkim Poście, już od najbliższego czwartku, zapraszamy codziennie na Jutrznię, 

czyli poranna modlitwę brewiarzową. Jutrznia będzie odmawiana w dolnym kościele o 

godz. 6.40.  W czwartki Jutrznię będziemy odmawiać po Mszy świętej o godz. 7.30 na 

rozpoczęcie całodniowej Adoracji Najświętszego Sakramentu. 

 

5.  W najbliższy czwartek wspomnienie NMP z Lourdes. 24 Światowy Dzień Chorego.  

Wszystkich chorych zapraszamy na Mszę świętą w czwartek o godz. 18.30. W czasie 

mszy świętej możliwość przyjęcia Sakramentu Chorych. Po mszy modlitwa na Dzień 

Chorego i indywidualne Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. 

 

6. Kończąc karnawał dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniach opłatkowych i 

przygotowującym te spotkania.  Dziękujemy również 34 łącznikom za rozprowadzenie 

opłatków   bożonarodzeniowych w mieszkaniach wiernych i Wspólnocie Odnowy w 

Duchu Świętym Manus Domini za rozprowadzanie opłatków w ostatnią niedzielę 

Adwentu. Z tych ofiar uzyskaliśmy sumę 19049, 47 PLN, co po odliczeniu kosztu 

zakupu opłatków, pozwoliło opłacić ogrzewania od początku sezonu grzewczego, do 

końca stycznia.  Kolejną zbiórkę organizowana przez łączników na opłacenie kosztów 

związanych z całorocznym sprzątaniem kościoła przewidujemy w połowie marca br.  

Ciągle można się dopisać do grona łączników. Chętnych zapraszamy do zakrystii. 

 

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Pawła Dudzika. 

… wieczny odpoczynek racz mu dać Panie …     

 

 

 

 
 


