
INTENCJE  MSZALNE   13 -19 II  2017 
 

Poniedziałek  13 II 

  7.00  + Zbigniew Goss 

 7.30   + Jerzy Kulczycki 

18.30  + Stanisław Kraj w 4 r. śmierci 
 

Wtorek  14  II 

  7.00  + Adam Gąsiorek / od Agaty i Józefa Figuła 

  7.30  ++ Wiktoria i Teresa w dniu urodzin 

18.30  + Maria w 1 r. śmierci i zmarli z rodziny 
 

Środa   15  II 

  7.00  ++ Maria, Franciszek, Julia, Antoni, Mieczysław Justyna 

  7.30  ++ Elżbieta, Bogusława, Stanisław 

18.30  ++ Marian, Franciszek, Agnieszka, Władysław i zm. z rodziny 
 

Czwartek  16  II 

  7.00  + Jan Biedroń 

  7.30  + Janusz Maciaszek 

18.30  Nowenna: 1) O opiekę MB dla mojej mamy-Marii. 2) O Boże  

Błogosławieństwo i zdrowie dla całej rodziny Matyjanek. 3) + Agata i Wiktor. 

4) + Magdalena Sosin  5) Maria i Witold 
 

Piątek  17  II  

  7.00  1) + Józef Kaziród / od Ewy Siwek z rodziną 

           2)  O spokój i zgodę w rodzinie syna / intencja od matki 

  7.30  ++ Jerzy, Wojciech, Zofia, Janusz, Kazimierz, Krystyna 

18.30  + Krystyna Chmielowska / od pracowników Apteki i Ośrodka Zdrowia w Osieku 
 

Sobota  18  II 

  7.00  1) + Paweł Dudzik 

           2)  W intencji Panu Bogu wiadomej 

  7.30  + Krzysztof 

18.30  + Jerzy Babik w 2 r. śmierci / intencja od rodziny 
 

Niedziela   19  II 

  7.30  ++ Maria i Stanisław Homiak 

  9.00  + Adam Gąsiorek / intencja od OAZY 

10.30  + Janusz Myśliński w 6 r. śmierci 

12.00  ++ Jan, Maria, Jerzy Rokita. Józef, Tadeusz Walczyk 

13.15  Za Parafian 

17.00  O zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla Genowefy 

18.30  ++Jadwiga i Romuald-Tadeusz 

20.00  ++ Wanda Wojda i Antoni Zając 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

 
EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / 5,17-37 /       

 Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo 

Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: 

Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, 

aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby 

najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A kto je 

wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki w królestwie niebieskim. Bo powiadam wam: 

Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie 

wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; 

a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się 

gniewa na swego brata, podlega sądowi. A kto by rzekł swemu bratu «Raka», podlega 

Wysokiej Radzie. A kto by mu rzekł «Bezbożniku», podlega karze piekła ognistego. Jeśli 

więc przyniesiesz dar swój przed ołtarz i tam wspomnisz, że brat twój ma coś przeciw tobie, 

zostaw tam dar twój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się z bratem swoim. Potem 

przyjdź i dar swój ofiaruj. Pogódź się ze swoim przeciwnikiem szybko, dopóki jesteś z nim 

w drodze, by cię przeciwnik nie podał sędziemu, a sędzia dozorcy, i aby nie wtrącono cię do 

więzienia. Zaprawdę powiadam ci: nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni grosz. 

Słyszeliście, że powiedziano: «Nie cudzołóż». A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie 

patrzy na kobietę, już w swoim sercu dopuścił się z nią cudzołóstwa. Jeśli więc prawe twoje 

oko jest ci powodem do grzechu, wyłup je i odrzuć od siebie. Lepiej bowiem jest dla ciebie, 

gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało być wrzucone do piekła. 

I jeśli prawa twoja ręka jest ci powodem do grzechu, odetnij ją i odrzuć od siebie. Lepiej 

bowiem jest dla ciebie, gdy zginie jeden z twoich członków, niż żeby całe twoje ciało miało 

iść do piekła. Powiedziano też: «Jeśli kto chce oddalić swoją żonę, niech jej da list 

rozwodowy». A Ja wam powiadam: Każdy, kto oddala swoją żonę, poza wypadkiem 

nierządu, naraża ją na cudzołóstwo; a kto by oddaloną wziął za żonę, dopuszcza się 

cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: «Nie będziesz fałszywie 

przysięgał, «lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi. A Ja wam powiadam: Wcale nie 

przysięgajcie, ani na niebo, bo jest tronem Bożym; ani na ziemię, bo jest podnóżkiem stóp 

Jego; ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Króla. Ani na swoją głowę nie przysięgaj, 

bo nie możesz nawet jednego włosa uczynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa 

będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi». 

REFLEKSJA       

Prawo Boże – czyli to, czego uczy nas Pan Bóg, można przyjąć, nauczyć się na pamięć, 

pięknie wyrecytować, nawet zapisać lub wygrawerować. A można i trzeba, według niego 
żyć! Pan Jezus nam dziś o tym przypomina. Nie zapominajmy. 



W Piśmie Świętym znajdujemy nakazy, zakazy i żądania. Zawierają one to, co wierzący 

nazywają wolą Bożą. Najbardziej znanym ich zbiorem jest „Dziesięć przykazań”. 

Znajdujemy go w dwu miejscach Starego Testamentu: w Księdze Wyjścia (20, 2-17) oraz w 

Księdze Powtórzonego Prawa (5, 6-21). Nowy Testament wielokrotnie nawiązuje do nich. 

Przykazania mają szczególne znaczenie dla Żydów i Chrześcijan, którzy uznają je za 

najważniejsze nakazy Boga. Dlatego od najdawniejszych czasów są one przekazywane w 

chrześcijańskim przepowiadaniu jako zasady życia wiarą. Z czasem pojawiły się różnice 

dotyczące numeracji przykazań u Żydów i u Chrześcijan. Poniżej porównanie numeracji 

Dekalogu w poszczególnych religiach . 

Przykazanie 

Tradycja 

żydowska, 

Talmud 

Anglikanie 

 i większość 

protestantów 

Prawo-

sławni 

Katolicy 

 i 

luteranie 

Ja jestem Pan, Twój Bóg 1 Wstęp 

1 

1 

Nie będziesz miał bogów cudzych 

obok Mnie 

2 

1 

Nie będziesz czynił sobie 

wyobrażeń bożków 
2 2 

Nie będziesz brał imienia Boga 

swego nadaremno  
3 3 3 2 

Pamiętaj, aby dzień święty święcić 

(w tekście Biblii podane 

szczegółowe przepisy) 

4 4 4 3 

Czcij ojca swego i matkę swoją 

(dołączone błogosławieństwo: abyś 

długo żył na ziemi) 

          5              5           5         4 

Nie morduj 6 6 6 5 

Nie cudzołóż 7 7 7 6 

Nie kradnij 8 8 8 7 

Nie mów fałszywego świadectwa 

przeciw bliźniemu 
9 9 9 8 

Nie będziesz pożądał żony bliźniego 

swego 

10 10 10 

9 

Nie będziesz pożądał żadnej rzeczy 

należącej do bliźniego (Biblia 

wymienia je dokładnie) 

10 

Różnice w numeracji i zarzuty zmiany Przykazań Bożych. Od momentu nadania Dekalogu 

pod górą Synaj do dziś, treść przykazań wciąż obowiązuje i jest niezmienna.  

Takie stanowisko przedstawia Słowo Boże w całej swojej treści. Jezus, apostołowie i 

pierwsi chrześcijanie przestrzegali tych samych przykazań nadanych na Synaju.  Od  IV po 

Chrystusie nastąpiły pewne zmiany, pojawiła się tzw. wersja katechizmowa. Chrześcijanie 

zaczęli święcić niedzielę zamiast soboty i dopuszczono kult obrazów. Nie jest to zmiana 

treści Dekalogu, a jedynie jego formy.  Stąd zarzuty (np. Świadków Jehowy), że Kościół 

zmienił Dekalog, są bezpodstawne.   /ks.B/ 

 

 

 

 OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  VI  NIEDZIELA  ZWYKŁA   -   12  II 

 
1. W liturgii w tym tygodniu wspominamy we wtorek święto świętych: Cyryla- mnicha         

i Metodego - biskupa, patronów Europy.  

 

2. W naszym kościele w tym tygodniu: w poniedziałek o 19.15 w Bibliotece parafialnej, 

spotkanie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej, w środę o 20.15 również w Bibliotece, 

spotkanie Kręgu Biblijnego. W czwartek całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu,    

a po Mszy świętej wieczornej Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia. W piątek po Mszy 

świętej wieczornej Koronka do Miłosierdzia Bożego.   

 

3. Młodzież klas III Gimnazjum, w tym tygodniu zapraszamy na spotkania przygotowujące 

do Bierzmowania - w poniedziałek i w środę, w swoich dotychczasowych grupach. 

 

4. W dniu 25 lutego organizowana jest pielgrzymka do Legnicy, do kościoła św. Jacka, na 

modlitwę przy relikwiach Ciała Pana Jezusa. Wyjazd o godz. 5.45, z parkingu pod kościołem 

a planowany powrót ok.21.00. W planie: Msza św. modlitwa i adoracja, uczczenie relikwii                   

oraz zwiedzanie. Koszt 60 zł ( a dla chętnych, dodatkowo obiad – 15 zł ). Zapisy w zakrystii.  

 

5. W związku z pojawiającymi się w Internecie, propozycjami e-kursów dla narzeczonych       

( nauki.pl ) - informujemy, że kursy te nie są uznawane przez Kościół. 

 

 

 

 

 

 


