INTENCJE MSZALNE 14 – 20 XII 2015
Poniedziałek 14 XII
6.30 + Regina Bekier / od brata z rodziną
7.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
18.30 ++ Jakub, Anna i Andrzej Szczygieł
Wtorek 15 XII
6.30 + Irena Budzik
7.30 ++ Irena, Władysław Kolasa
18.30 W intencji Panu Bogu wiadomej
Środa 16 XII
6.30 ++ Maria i Władysław Wach
7.30 + Helena Mazur
18.30 Nowenna: 1) W intencji Panu Bogu wiadomej. 2) O Boże Błogosławieństwo
i potrzebne łaski dla Jana w 5 r. urodzin. 3) W intencji Panu Bogu wiadomej.
Czwartek 17 XII
6.30 + Apolonia Kolanowska w 25 r. śmierci
7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo dla Małgorzaty i Kazimierza
w 32 r. ślubu
18.30 ++ Edward Wiktor w 19 r. śmierci i rodzice
Piątek 18 XII
6.30 1) ++ Ryszard Kramer i zmarli z rodziny
2) O nawrócenie Andrzeja i Piotra
7.30 ++ Jacek, Jerzy, Katarzyna, Michał, Anna, Kazimierz, Marcin
18.30 ++ Jan i Władysława
Sobota 19 XII
6.30 1) O Boże Błogosławieństwo, Dary Ducha Św. i opiekę M. Bożej
dla ks. Dariusza Talika w dniu imienin
2) ++ Antoni i Józefa Najder
7.30 + Feliksa Majewska
18.30 ++ Stanisława, Mieczysław
Niedziela 20 XII
7.30 ++ Stanisława i Julian Wolf w rocznicę śmierci.
9.00 + Witold Donimirski w 3 r. śmierci
10.30 + Józef Malski
12.00 ++ Józef i Maria
13.15 Za Parafian
17.00 + Ludwik Szostak
18.30 O Boże Błogosławieństwo dla Adasia w 3 r. urodzin
20.00 ++ Jakub, Anna, Andrzej Szczygieł
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 3, 10 - 18 /
Gdy Jan nauczał, pytały go tłumy: Cóż więc mamy czynić? On im odpowiadał: Kto ma dwie
suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni.
Przychodzili także celnicy, żeby przyjąć chrzest i pytali go: Nauczycielu, co mamy czynić?
On im odpowiadał: nie pobierajcie nic więcej ponad to, ile wam wyznaczono. Pytali go też i
żołnierze: A my, co mamy czynić: On im odpowiadał: Nad nikim się nie znęcajcie i nikogo
nie uciskajcie, lecz poprzestawajcie na swoim żołdzie. Gdy więc lud oczekiwał z napięciem i
wszyscy snuli domysły w sercach co do Jana, czy nie jest Mesjaszem, on tak przemówił do
wszystkich: Ja was chrzczę wodą, lecz idzie mocniejszy ode mnie, któremu ja nie jestem
godzien rozwiązać rzemyka u sandałów. On chrzcić was będzie Duchem Świętym i ogniem.
Ma On wiejadło w ręku dla oczyszczenia swego omłotu: pszenicę zbierze do spichrza, a
plewy spali w ogniu nieugaszonym. Wiele też innych napomnień dawał ludowi i głosił dobrą
nowinę.
REFLEKSJA
Święty Jan Chrzciciel do tłumów jakie do niego przychodzą kieruje konkretne polecenia. Nie
używa słów: może, ale, kiedyś, zaraz, jeżeli potrafisz, czy chciałbyś itp. Tylko konkrety. To
rób, a tego nie rób. System zero-jedynkowy. Dziś często lubimy szary kolor. Trudno nam w
codziennym życiu powiedzieć: to jest białe, a to czarne. A św. Jan Chrzciciel mówi właśnie
tak. Czy posłucham go ???

Nadzwyczajny

Rok Święty Miłosierdzia, który w środę 8 grudnia zainaugurował papież
Franciszek, (w sposób symboliczny otwierając Święte Drzwi), otwiera przed nami przestrzeń
Miłosierdzia. Bardzo pięknie mówi nam o tym ks. Kardynał Stanisław Dziwisz:
…jestem przekonany, że najlepszą księgą mówiącą o Miłosierdziu Boga jest osobiste życie,
każdego z nas. Wystarczy zatrzymać się, zastanowić, pochylić nad własną historią, by
dostrzec w niej działanie miłosiernego Boga. To przecież On wielokrotnie przeprowadza nas
przez ciemną dolinę zła, którego doświadczamy, albo do którego sami przyczyniamy się. On
wyprowadza nas z krainy grzechu, a Jego przebaczenie daje nam szansę, byśmy odzyskali
duchową wolność do czynienia dobra , do jeszcze większej miłości bliźniego… .

Zwykle podczas Roku Świętego chrześcijanie pielgrzymowali do Wiecznego Miasta, aby
tam przekroczyć Święte Drzwi w rzymskich bazylikach i uzyskać odpust. Dzięki papieżowi
Franciszkowi możemy to uczynić w naszych katedrach i innych kościołach jubileuszowych.
W Archidiecezji Krakowskiej takich kościołów jest jedenaście: Katedra na Wawelu,
Bazylika Mariacka, Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium św. Jana Pawła II,
Sanktuarium Krzyża Świętego w Mogile, kościół NSPJ w Nowym Targu, Sanktuarium
MB w Kalwarii Zebrzydowskiej, Bazylika Ofiarowania NMP w Wadowicach, kościół
św. Piotra i Pawła w Wadowicach, Sanktuarium MB Fatimskiej w Trzebini, kościół
Najświętszej Rodziny w Zakopanem.
…Aby uzyskać jubileuszowy odpust, wierni mają odbyć krótką pielgrzymkę do Drzwi
Świętych, w wyznaczonych świątyniach jubileuszowych. Ważne jest, aby pielgrzymka
połączona była z sakramentem pojednania i uczestnictwem we Mszy świętej oraz refleksją
nad miłosierdziem. Konieczne jest przy tym wyznanie wiary i modlitwa za mnie oraz w
intencjach, które noszę w sercu dla dobra Kościoła i całego świata (papież Franciszek).
Papież nie zapomniał również o ludziach starszych i chorych: … dla nich będzie wielką
pomocą przeżywanie choroby i cierpienia jako doświadczenia bliskości z Panem Jezusem.
Przeżywanie z wiarą i nadzieją tego momentu próby, poprzez przyjęcie Komunii św. lub
uczestniczenie we Mszy św. i w modlitwie wspólnotowej, również za pośrednictwem
różnych środków przekazu, będzie dla nich sposobem uzyskania jubileuszowego odpustu.

Nowi błogosławieni.
W sobotę 5 grudnia w Chimbote w Peru, odbyła się beatyfikacja polskich franciszkanów:
O. Zbigniewa Strzałkowskiego i O. Michała Tomaszka. Zostali oni zamordowani przez
terrorystów Świetlistego Szlaku, w 1991 roku. Polscy misjonarze pracowali w Peru w
miejscowości Pariacoto. W dniu 9 sierpnia 1991 roku zostali uprowadzeni, a następnie
zamordowani strzałami w tył głowy. Ojciec Zbigniew miał 33 lata, a ojciec Michał 31 lat.

Święty Jan od Krzyża.
Przyszedł na świat w 1542 roku w Fotiveros, niedaleko Avila w Hiszpanii. Wychował się w
bardzo skromnych i trudnych warunkach, bo bardzo wcześnie zmarł jego ojciec. Jan z
powodu biedy został oddany do przytułku. Kiedy dorósł podejmował się różnych prac, a za
zarobione pieniądze uczył się w kolegium. Mając 21 lat wstąpił do klasztoru Karmelitów.
Bardzo duży wpływ na jego dalsze losy miało spotkanie z Teresą z Avila. Oboje podjęli
postanowienie reformy klasztorów karmelitańskich, poprzez powrót do ich pierwotnej
reguły. Jan od Krzyża (bo takie przybrał pełne imię) zmagał się z wieloma trudnościami i
przeciwnościami. Spotkała go nawet kara więzienia klasztornego (przełożeni początkowo
obawiali się jego reformatorskich zapędów). Podjęte prace i cierpienia powoli zaczęły
przynosić owoce. Święty Jan zmarł 14 XII 1591 roku. Pozostawił po sobie wiele dzieł
duchowych. Najbardziej znane to: Noc ciemna, Pieśń duchowa, Droga na Górę Karmel.
Jest ogłoszony Doktorem Kościoła. Posiadał także zdolności plastyczne. Salvadore Dali
inspirował się jego szkicami malując obraz: Chrystus św. Jana od Krzyża. /ks.B/
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
3 NIEDZIELA ADWENTU
1.Dziś otwarcie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia w Archidiecezji Krakowskiej.
W naszym kościele Koronka do Miłosierdzia Bożego z modlitwą na Rok Miłosierdzia o
godz. 15.00.

Dziś również cykl prelekcji członków Akademii Obrońców Życia, po każdej Mszy św. i
stosowna wystawa. Wolontariusze rozdają też materiały promujące miłosierdzie wobec
bezbronnych, czyli dbałość o życie dziecka poczętego i o jego naturalne poczęcie.
Dziś również niechlubna, 34 rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez władze
komunistyczne, czyli szczególna okazja do modlitwy za naszą Ojczyznę.
2. W poniedziałek wspominamy św. Jana od Krzyża, kapłana i doktora Kościoła, w środę
rozpoczniemy nowennę do dzieciątka Jezus, a w czwartek rozpocznie się druga część
Adwentu. W środę po wieczornej mszy św. Nowenna do M. B. Miłosierdzia.
3.Chorych, którzy chcieliby skorzystać z sakramentów świętych przed świętami, a których
nie odwiedzamy regularnie w I sobotę, prosimy o zgłoszenie w zakrystii. Odwiedzimy ich w
najbliższą sobotę od godz. 9.30.
4. Od dziś do kosza przy ołtarzu w kościele górnym zbieramy dar ołtarza na przygotowanie
paczek świątecznych przez Zespół Charytatywny. Można składać: wędlinę, ciasto, słodycze,
owoce, nabił i wszystko co potrzebne na świąteczny stół. Kosze będą wystawione do środy
23 grudnia, do godz. 16.00. Spakowane paczki młodzież rozniesie w środę wieczorem.
5. Przygotowujemy wieczerzę wigilijna dla bezdomnych w byłym barze Słoneczko w środę
23 grudnia o godz. 14.00. Chętnych do udziału prosimy o zapisy w jadłodajni dla
bezdomnych w godzinach dyżuru – od 13.00 do 14.00. Dziękujemy za ofiary składane do
skarbon św. Antoniego i św. Jana Kantego i przelane na konto parafii z takim
przeznaczeniem. W pierwszych trzech miesiącach samodzielnego funkcjonowania jadłodajni
Ofiary pokrywają dokładnie jej wydatki. Będziemy wdzięczni za każdą ofiarę do skarbon na
przygotowanie wigilii i na codzienne darmowe posiłki dla 23 osób stołujących się w
jadłodajni.
6. W najbliższą sobotę 19 grudnia od godz. 9.30 do 13.00 w naszym kościele dzień skupienia
dla Gimnazjum Oazowego im. ks. Franciszka Blachnickiego, ze Mszą św. o godz. 12.00
7. Prosimy o uwagę przy zakupie, czy przyjmowaniu egzemplarzy Pisma Świętego.
Egzemplarze katolickie powinny zawierać imprimatur, nihil obstat, czyli aprobatę władzy
kościelnej. OO. Bernardyni nie udzielili pozwolenia na wykorzystanie pocztówki z ich
bazyliką do reklamy jednego z portali internetowych, co miało miejsce w niektórych blokach
naszego osiedla. Rozpowszechniającym rożne materiały przypominamy, że wypada poprosić
o pozwolenie na tego rodzaju działanie, zarządcę miejsca. Liczymy również na rozwagę i
obiektywizm przyjmujących takie materiały. My na bieżąco informujemy w ogłoszeniach
duszpasterskich, na stronie internetowej i biuletynie Wspólnota, o inicjatywach, które
zyskały aprobatę parafii.
8. W najbliższą niedzielę o godz. 16.00 w dolnym kościele spotkanie z S. Sercanką Prezencją
Żmigrodzką w ramach comiesięcznych spotkań z zakonnikami w Roku Życia
Konsekrowanego. Również w niedzielę spotkanie wspólnoty Migdałki – Wiara Światło.
Po udziale we Mszy św. spotkanie przedświąteczne wspólnoty w Sali nr 3. Również w
najbliższą niedzielę po Mszy św. o 20.00 comiesięczne świadectwo biblijne młodych w
ramach przygotowania do Światowych Dni Młodzieży – Kraków 2016.
9. W zakrystii czekają na wiernych opłatki wigilijne. Przy wejściu do kościoła są ostatnie
świece wigilijne Caritas i sianko na stół wigilijny, które przygotowała młodzież oazowa.
10. Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 153 informuje, że w środę 16 grudnia o godz. 18.00
odbędzie się dzień otwarty szkoły, dla rodziców z dziećmi, które we wrześniu 2016 r. mogą
rozpocząć naukę w klasie pierwszej. Szczegóły na plakacie.
11. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Helenę Doboszewską.
… wieczny odpoczynek, racz Jej dać Panie...

