
INTENCJE  MSZALNE   22  - 28  II  2016 

 

Poniedziałek   22  II 

   7.00  + Agata Konieczna / od rodziny Bielów 

   7.30  ++ Leokadia i Marian / od sąsiadów  

 18.30  + Anna Utylska w 1 r. śmierci 
 

Wtorek    23  II 

  7.00  + Agata Konieczna 

  7.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i opiekę MB, zdrowie i potrzebne  

           łaski dla Krystyny   

18.30  + Janina Król / od rodziny Grudniów i Proców 
 

Środa  24  II 

   7.00  + Agata Konieczna / od Beaty i Stanisława Kilar 

   7.30  O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Heleny i jej rodziny 

 18.30  W intencji Panu Bogu wiadomej 
 

Czwartek  25  II 

   7.00  + Agata Konieczna / od rodziny Krawców 

   7.30  O świętość życia w rodzinie 

 18.30  ++ Janina i Franciszek Tarnowscy 
 

 Piątek    26  II 
    7.00  1) ++ Zofia i Jakub Wieszczek 

             2) + Agata Konieczna / od rodziny Dąbrowskich 

    7.30  ++ Szymon Gądek, ż. Maria 

  18.30  ++ Maria i Władysław 

 

Sobota   27  II 
   7.00  1)  + Agata Konieczna / od Andrzeja i Anny Głodzińskich 

             2) ++ Zofia Bryniarska, Stanisław Kuros 

   7.30  ++ Mirosław Malec, Stanisław Malec 

 18.30  ++ Janina Kisiel w 6 r. śm., Stefania w 62 r. śm. i Leon Kisiel w 76 r. śm. 

    

Niedziela  28  II 

  7.30  + Aleksandra w 16 r. śmierci 

  9.00  ++ Władysława Kilian w 3 r. śmierci i m. Jan 

10.30  ++ Maria i Franciszek i dusze w czyśćcu cierpiące 

12.00  + Stefan Stanisz w 10 r. śmierci 

13.15  Za Parafian 

17.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Zofii i Kazimierza w 45 r. ślubu 

18.30 ++ Aniela Małysa, ks. Czesław Małysa 

20.00 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Marianny 10 r. urodzin 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO                                                                                       
 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / ŁK  9, 28 -36 / 

Jezus wziął z sobą Piotra, Jana i Jakuba i wyszedł na górę, aby się modlić. Gdy się modlił, 

wygląd Jego twarzy się odmienił, a Jego odzienie stało się lśniąco białe. A oto dwóch 

mężów rozmawiało z Nim. Byli to Mojżesz i Eliasz. Ukazali się oni w chwale i mówili o 

Jego odejściu, którego miał dokonać w Jerozolimie. Tymczasem Piotr i towarzysze snem 

byli zmorzeni. Gdy się ocknęli, ujrzeli Jego chwałę i obydwóch mężów, stojących przy Nim.  

Gdy oni odchodzili od Niego, Piotr rzekł do Jezusa: Mistrzu, dobrze, że tu jesteśmy. 

Postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. Nie 

wiedział bowiem, co mówi. Gdy jeszcze to mówił, zjawił się obłok i osłonił ich; zlękli się, 

gdy weszli w obłok.  A z obłoku odezwał się głos: To jest Syn mój wybrany, Jego 

słuchajcie. W chwili, gdy odezwał się ten głos, Jezus znalazł się sam. A oni zachowali 

milczenie i w owym czasie nikomu nic nie oznajmili o tym, co widzieli. 

REFLEKSJA 

Trójkę apostołów spotkało wielkie wyróżnienie – Pan Jezus pozwolił im zobaczyć coś, 

czego inni nie zobaczyli. Na pewno mieli mocną  wiarę po zejściu z Góry Tabor…  . Ale 

minie trochę czasu i w dolinie Cedronu, w Ogrodzie Oliwnym, zobaczą coś zupełnie 

przeciwnego – ludzką słabość Pana Jezusa. Jak w życiu – raz na górze, raz na dole. Ale czy 

mnie wystarcza  mocnej wiary w dolinach mojego życia ??? 

Góra Tabor. 

Z daleka widać samotne wzniesienie sięgające wysokością 590 m.n.p.m . Od dawna w tym 

miejscu krzyżowały się szlaki handlowe. W roku 48 przed Chrystusem król Judei Aleksander 

został pokonany w tym miejscu przez wojska rzymskie. A w czasach wojny żydowsko-

rzymskiej w 68 r. i podczas powstania przeciwko rzymianom w 135 r. dochodziło tu do 

krwawych bitew.  Pan Jezus zabrał ze Sobą trzech apostołów: Piotra, Jakuba i Jana. Tam na 

górze zobaczyli Jego Przemienienie. Zobaczyli Jego bóstwo. Dodatkowo zaświadczyli o 

tym: Mojżesz i Eliasz, a sam Bóg Ojciec odezwał się z nieba. Mojżesz i Eliasz, to dwie 

najbardziej znane postacie w historii Izraela. Można powiedzieć, że Pan Jezus znów potrafi 

sie dopasować do ludzkich praw i zwyczajów, które mówią, że: świadectwo prawdy ma być 

oparte na dwóch świadkach!  Apostołowie będąc świadkami tego wydarzenia, patrząc na 

przemienionego Jezusa, mają umocnić swoją wiarę na godziny Jego Męki.  



REKOLEKCJE PARAFIALNE 

Chrzest bramą miłosierdzia  
prowadzi o. Krzysztof Ziętkowski OMI 

*** 
12.03-16.03.2016 r. 

 
Sobota 12.03 
18.30 - Msza św. z nauką na rozpoczęcie rekolekcji dla wszystkich.  
 
Niedziela 13.03 
7.30, 12.00, 13.15, 17.00 (bez kazania), 18.30, 
- Msza św. z nauką na rozpoczęcie rekolekcji dla wszystkich.  
9.00 - Msza święta z nauką dla uczniów gimnazjum i szkoły średniej  
10.30 - Msza święta z nauką dla dzieci ze szkoły podstawowej 
17.45 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym 
19.30 - Nauka stanowa do małżeństw. 
20.00 - Msza święta z nauką dla studentów i młodzieży pracującej.  
 
Poniedziałek 14.03 
7.40 - Jutrznia 
8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych 
9.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy l - III)  
10.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy IV - VI)  
11.00 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieży (gimnazjum i liceum)  
11.45 - Spotkanie z przedszkolakami Przedszkola 137  
14.30 - 15.00 - spowiedź dla chorych i pozostających w domach z racji wieku 
15.00 - Msza święta z nauką dla osób starszych, chorych z udzieleniem sakramentu namaszczenia 
chorych 
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych 
19.00 - Nauka stanowa dla singli. 
20.00 - Msza św. z nauką dla studentów i młodzieży pracującej. 
 
Wtorek 15.03 
7.40 - Jurznia 
7.00 - 8.15 - SPOWIEDŹ DLA DOROSŁYCH 
8.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych 
9.30 - 10.15 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci (klasy l - VI)  
10.15 - 11.00 - SPOWIEDŹ DLA SZKOŁY PODSTWOWOWEJ  
11.00 - 11.45 - Nauka rekolekcyjna dla uczniów gimnazjum i liceum 
11.45 - 12.30 SPOWIEDŹ DLA GIMNAZJUM l LICEUM 
13.15 - spotkanie z Przedszkolakami przedszkola 38 Akademia Zielonego Misia  
15.00 - 18.00 SPOWIEDŹ DLA DOROSŁYCH  
18.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dorosłych  
19.00 - Nauka stanowa dla seniorów 
19.30 - SPOWIEDŹ DLA STUDENTÓW 
20.00 - Msza św. z nauką dla studentów i młodzieży pracującej. 
 
Środa 16.03 
7.40 - Jutrznia 
8.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych na zakończenie rekolekcji 
10.00 - Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci (klasy l - VI)  
11.15 - Pokaz multimedialny dla uczniów gimnazjum i liceum 
11.45 - Msza święta z nauką na zakończenie rekolekcji dla gimnazjalistów i licealistów 
18.00 - Msza św. z nauką dla dorosłych na zakończenie rekolekcji 
19.30 - Msza św. z nauką dla studentów i młodzieży pracującej



 


