
                       INTENCJE  MSZALNE   21 – 27  XI   2016 

Poniedziałek   21  XI 

  7.00  1) O potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, dla  

           ks. Janusza Korepty w dniu imienin 

           2)  O Błogosławieństwo Boże dla rodziny Sroków 

  7.30  O potrzebne łaski, Dary Ducha Świętego i opiekę Matki Bożej, dla  

           ks. Janusza Moskały w dniu imienin 

18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 
 

Wtorek    22  XI 

  7.00  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB i  świętych  

           Aniołów dla rodziny 

  7.30  + Danuta w 3 r. śmierci 

18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 
 

Środa    23  XI 

  7.00  + Janusz 

  7.30  + Danuta 

18.30  + Juliusz Szulc / Msza św. gregoriańska 
                                   

Czwartek  24  XI 

   7.00  + Adam Brózda 

   7.30  + Anna Pinkalska 

 18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 
 

Piątek    25  XI 

   7.00  1)+ Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 

            2) ++ Piotr Mikuta i jego rodzice. Otylia i Julian Łukasik, s. Jan, c. Genowefa. 

            Teresa i Władysław Waśniowski. Józef Ładyga 

   7.30  + Kryspina Stajszczyk / od siostry Heleny 

 18.30  ++ Katarzyna, Jan. Katarzyna, Szczepan, Józef. 
                

 Sobota   26  XI 

   7.00  1) O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla Mateusza 

            2) W intencji Panu Bogu wiadomej 

   7.30  1) + Edward Fijałkowski / od koleżanek i kolegów córki Elżbiety z firmy TEXPOL 

            2) + Kazimierz Kobylski w 30 r. śmierci 

 18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 
 

Niedziela   27  XI 

  7.30  ++ Wiktoria i Andrzej 

  9.00  ++ Katarzyna i Wojciech 

10.30  + Jan Skoczek 

12.00  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Józef i zmarli z rodzin: Gawlików i Majewskich 

18.30  ++ Zdzisław, Janina, Wojciech, Jerzy 

20.00  ++  O. Stanisław Rzepczyński.  Tadeusz Buczak, Piotr Wąs. Jakub i Wiktoria   

           Rzepczyńscy 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Łk 23, 35-43 / 

 

Gdy ukrzyżowano Jezusa, lud stał i patrzył. Lecz członkowie Wysokiej Rady drwiąco 

mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, 

Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawali Mu ocet, 

mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie.  Był także nad Nim napis w 

języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, 

których tam powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie        

i nas. Lecz drugi, karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę 

ponosisz? My przecież sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale 

On nic złego nie uczynił. I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego 

królestwa. Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju. 

 

REFLEKSJA                                                                                                  

Pokłon, uniżenie, hołd – to postawa wobec króla. Nie w tym przypadku. Drwiny i urągania – to 

słyszy Pan Jezus umierając na Krzyżu. Może zrobić dwie rzeczy: zbawić siebie, albo 

wspomnieć z litością w raju, na wiszącego obok grzesznika. Pan Jezus wybiera drugą 

możliwość. Przestępca zostaje pierwszym świętym! Po ludzku trudno to pojąć. Ale dla Jezusa – 

Króla nie ma rzeczy niemożliwych. Bo to jest Król Wszechświata! 

Nowi święci Kościoła c.d. Alfons Maria Fusco, wł. Alfonso Maria Fusco (ur. 23 marca 1839 

w Angri. Na chrzcie otrzymał imię Alfons na pamiątkę św. Alfonsa Liguori. W 1850 roku 

wstąpił do seminarium  duchownego. Sakrament święceń otrzymał 29 maja 1863 roku. W 

pierwszych latach działalności swoją posługę sprawował w konfesjonale poświęcając 

szczególną uwagę ludziom prostym, dzieciom, młodzieży i ubogim. Jako członek Kongregacji 

św. Wincentego brał udział w licznych misjach ludowych na terenie całej diecezji. Gdy w 

1869 wybuchła epidemia cholery Alfons służył zarażonym i sam zachorował. Po uleczeniu z 

choroby 26 września 1878 założył Zgromadzenie Sióstr św. Jana Chrzciciela . Bliską jego 

współpracownicą była Magdalena Caputo, która została pierwszą przełożoną Instytutu.  Zmarł 

6 lutego 1910 roku w Angri. Zgromadzenie zakonne otrzymało aprobatę Stolicy Apostolskiej 

już po śmierci bł. Alfonsa w 1927 roku. Zadaniem Zgromadzenia było wychowywanie i 

kształcenie młodzieży żeńskiej i męskiej, przygotowywanie do pracy zawodowej 

rzemieślników oraz opieka nad ubogimi i chorymi. Zgromadzenie działa dzisiaj na czterech 

kontynentach w ok. 120 domach. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyk_w%C5%82oski
https://pl.wikipedia.org/wiki/23_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/1839
https://pl.wikipedia.org/wiki/Angri
https://pl.wikipedia.org/wiki/Chrzest
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_Maria_Liguori
https://pl.wikipedia.org/wiki/Seminarium_duchowne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sakrament_%C5%9Bwi%C4%99ce%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konfesjona%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Misje_ludowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Cholera
https://pl.wikipedia.org/wiki/Zgromadzenie_zakonne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Stolica_Apostolska


 Został beatyfikowany przez Jana Pawła II w dniu 7 października 2001, a kanonizowany 16 

października 2016, przez papieża Franciszka. To /jak na razie/ ostatni święty, wyniesiony na 

ołtarze. 

Adwent (z łac. adventus - przyjście, przybycie) to okres w roku liturgicznym, który rozpoczyna 

się od I Nieszporów niedzieli po sobocie XXXIV tygodnia Okresu Zwykłego, a kończy przed I 

Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Może trwać od 23 do 

28 dni i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Stanowi pierwszy okres w każdym 

nowym roku liturgicznym. W tym roku adwent będzie najdłuższy - będzie trwał 28 dni. Czas 

adwentu składa się z dwóch odrębnych okresów: 1 - czasu, w którym kierujemy nasze serca ku 

oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku 

Adwentu do 16 grudnia włącznie); 2 - czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości 

Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Teksty 

liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i 

działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego Syna: Maryję, Jana 

Chrzciciela, Izajasza. Adwent to czas radosnego oczekiwania na spotkanie z Panem i 

przygotowania się do niego przez pokutę i oczyszczenie. Dlatego Kościół zachęca do udziału w 

rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie jest jednak w sensie 

ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post. W czasie całego Adwentu, poza 

niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia NMP (8 grudnia), odprawiane są Roraty. 

Ta bardzo dawna tradycja jest nadal w Polsce kultywowana. Roraty to Msze ku czci 

Najświętszej Maryi Panny, odprawiane wczesnym rankiem. Ich nazwa pochodzi od łacińskich 

słów pieśni często śpiewanej na ich początku - Rorate caeli desuper (Spuśćcie rosę, niebiosa). 

W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca - symbolizuje ona 

obecność Maryi. Eucharystia rozpoczyna się przy zgaszonych światłach; zapalają się one 

dopiero podczas uroczystego hymnu "Chwała na wysokości Bogu".   /ks.B/ 

W ubiegłą niedzielę odwiedziła naszą parafię p. Grażyna Faber-Lafont, niegdyś nasza 

parafianka. Obecnie mieszka z rodzina w La Garde, k. Tulonu. Korzysta z posługi 

duszpasterskiej parafii św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Tulonie, gdzie proboszczem jest 

koordynator pielgrzymów francuskich, którzy gościli w naszej parafii w czasie ŚDM, ks. Jean-

Michel Roussel. Przywiozła od niego serdeczne podziękowania dla wszystkich gospodarzy, 

którzy i opiekowali się francuskimi pielgrzymami.  Tydzień wcześniej otrzymaliśmy list 

ordynariusza diecezji Frejus- Tulon, bpa Dominika Reya następującej treści:   

Drogi Księże.     Młodzież naszej diecezji, która uczestniczyła w ŚDM w Krakowie była 

bardzo dotknięta tym doświadczeniem duchowym, kościelnym i braterskim. Zatrzymujemy 

dla nas zachętę papieża Franciszka skierowaną do młodych w czasie czuwania na Campus 

Misericordiae: ,, zamieńcie wasza kanapę na parę butów”.  W waszej parafii św. Jana Kantego 

byliśmy naprawdę pięknie przyjęci. Dziękuję Wam, za wasza gościnność i ogrom pracy 

włożony w organizację naszego pobytu. Na pewno będziemy to pamiętać w naszym sercu. 

Dziękuję za to piękne świadectwo miłości bliźniego. Pragnę również, aby te podziękowania 

dotarły do każdej z rodzin, które przyjęły z wielką życzliwością młodzież naszej diecezji. 

Mam nadzieję, że drzewo, które posadziliśmy, rośnie cały czas w górę.  Teraz to ja was 

zapraszam do naszej diecezji Frejus-Tulon! Pozdrawiam księdza we wspólnym pragnieniu 

służenia Kościołowi.    Bp. Dominik Rey 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  UROCZYSTOŚĆ  CHRYSTUSA  KRÓLA  

WSZECHŚWIATA 

 

1.  Dziś w Rzymie zakończenie Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia. W naszej parafii 

odczytujemy w czasie każdej Mszy świętej Jubileuszowy Akt Przyjęcia Chrystusa za Króla i 

Pana oraz gościmy ks. Kanonika Jacka Piszczka, proboszcza sąsiedniej parafii – św. Jacka, 

który głosi kazania i zbiera ofiarę pieniężną na budowę kościoła.  Jutro wspomnienie 

Ofiarowania NMP, we wtorek wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy. Dziękujemy p. 

organiście Andrzejowi Garbieniowi, chórowi parafialnemu Amicus, zespołowi PanaMa Chór i 

scholii młodzieżowej i dziecięcej  za animowanie śpiewu i oprawę instrumentalną parafialnej 

liturgii. Modlimy się dla nich o błogosławieństwo Boże w czasie prób, podczas naszej wspólnej 

modlitwy i w codziennym życiu. Chóry zapraszają chętnych śpiewaków na spotkania we wtorki 

wieczorem, schole w piątki wieczorem. W czwartek wspomnienie świętych męczenników 

wietnamskich, w piątek wspominamy św. Katarzynę. 

 

2. Dziękujemy uczestnikom odpustu ku czci MB Miłosierdzia, zwłaszcza księżom gościom za 

wspólna modlitwę, jak również tym, którzy zaznaczyli swój czynny udział w liturgii: panu 

organiście, pp. Kościelnym, lektorom i ministrantom, chórowi PanaMa Chór pod. Dyr. P. 

Violetty Szopy-Tomczyk, reprezentantom Domowego Kościoła i scholii dziecięcej, oraz 

sprzątającym i dekorującym kościół i jego otoczenie. 

 

3. W najbliższą  niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i adwent, czas radosnego 

oczekiwania na święta Bożego Narodzenia. Kolejny rok duszpasterski przeżyjemy pod hasłem: 

Idźcie i głoście.  Jest on ostatnią częścią czteroletniego cyklu: przez Chrystusa, z Chrystusem i w 

Chrystusie. Poświecimy go na odkrywanie duchowości chrzcielnej i życie nią w codzienności.  

Patronami tego roku będą MB Fatimska w 100-lecie objawień i św. Brat Albert w 100-lecie 

śmierci Brata naszego Boga. Roraty będziemy odprawiać codziennie o godz. 6.30 

 

4.  W czwartek 24 listopada  o godz. 17.00 zapraszamy na koncert dyplomowy  Renate Stivriny, 

łotewskiej absolwentki Katedry Organów Akademii Muzycznej w Krakowie, w klasie pani 

profesor Mirosławy Semeniuk-Podrazy.  Repertuar koncertu na stronie internetowej parafii i w 

gablotach. Wstęp wolny. 

 

5.  W najbliższą niedzielę gościć będziemy Misjonarzy Oblatów NMP, którzy wygłoszą kazania 

i będą rozprowadzać kalendarze misyjne na 2017 rok. Ofiary złożone przy okazji ich nabywania 

przeznaczone zostaną na działalność misyjna Misjonarzy Oblatów.  

 

6.  Kolejny transport jabłek od polskich sadowników rozprowadzimy według zapisów w 

najbliższy poniedziałek  w godz. Od 15.00 do 18.00. Zapisy w zakrystii dziś po każdej Mszy 

świętej.  

 

7.  W gablotach parafialnych znajdziemy na plakatach następujące informacje: 

- o pielgrzymce przedsiębiorców i ich rodzin do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w 

Łagiewnikach 4 grudnia. 

- o dniu otwartym notariatu poświęconym testamentom notarialnym w sobotę, 26 listopada 

- o szkoleniu dla domowników i innych osób opiekujących się przewlekle chorymi, 22 i 24 

listopada 

- o rekolekcjach ŚDM w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach, 26 listopada   
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