
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 3 do 9 grudnia 2018 

 

Poniedziałek, 3 grudnia  
7.00  1/W intencji Panu Bogu wiadomej 

 2/Dziękczynna z prośbą o Boże błogosławieństwo dla Agnieszki i Kazimierza w 25 r. 

sakramentu małżeństwa 

 3/O świętość życia w rodzinie 

7.30  + Bronisław Jajko – int. od rodziny Gągałów i Udalskich 

18.30  ++ Władysław i Krzysztof 

Wtorek, 4 grudnia  
7.00 O potrzebne łaski, opiekę MB i św. Barbary dla Barbary Kowalczyk w dniu imienin 

7.30 ++ Wiktoria i Andrzej Janikowscy 
18.30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk 

Środa, 5 grudnia  
7.00 O Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Barbary z okazji imienin 

7.30  + Maria Michalec 

18.30 Intencja Radio Maryja  

Czwartek, 6 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA 
7.00  1/Dziękczynna w rocznicę urodzin Anny z prośbą o Boże błogosławieństwo 

 2/++ Florentyna i Władysław 

7.30 + Maria Michalec 

18.30 ++ Maria, Jan, Władysława 

Piątek, 7 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. AMBROŻEGO 
7.00 1/ ++ za zmarłych wypominanych w wypominkach 

2/+ Stanisław Dębski – int. od rodz. Karczów 

9.00 + Maria Michalec  

17.00 + Stefan Trzos 

18.30  Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 8 grudnia – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA NMP  
7.00 1/++ Zofia, Franciszek, Jan 

2/+ Stanisław Dębski – int. od rodziny Putyrów 

3/+ Bogdan Gabut – int. od Właścicieli i Pracowników firmy M-Cars 

9.00 ++ Michał i Aniela  

17.00 + Józef Stefańczyk w 22 r.śm. 

18.30 + Anna Maria Arciszewska 

2. Niedziela Adwentu, 9 grudnia  
7.30  ++ Zdzisław, Janina Zabdyr, córka Romana 

9.00 + Witold Donimirski w 5 r.śm. 

10.30 ++ Krzysztof Nowak w 3 r.śm., Rozalia i Wawrzyniec 

12.00 ++ Otylia i Julian Łukasik, Michał i Maria Mikuta 

13.15 Za parafian 

17.00 ++ Czesław Sieńko, Małgorzata i Wacław Wiśniewscy, Eugeniusz Wolnicki 

18.30 ++ Maria Groblicka, Leokadia Pacuła 

20.00 + Jerzy Kukla w 12 rocznicę tragicznej śmierci 
 

 

2 grudnia 2018 nr 47 (216), rok IV 

 

 

 

 

 

 

 

BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 21, 25-28. 34-36/ 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Będą znaki na słońcu, księżycu i 

gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec huku morza i jego na-

wałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających 

ziemi. albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowie-

czego, nadchodzącego w obłoku z mocą i wielką chwałą. a gdy się to dziać zacznie, 

nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie. 

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, 

pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie spadł na was znienacka jak po-

trzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. 

Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego 

wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym». 

 

REFLEKSJA 

 Wielu z nas z dziecięcą prostotą nie może doczekać się Bożego Naro-

dzenia, bo bez względu na wiek cieszymy się na myśl o prezentach. Nie jest to 

jedyny sens zbliżającego się czasu, ale bądźmy szczerzy: czekamy z utęsknie-

niem na prezenty pod choinką. I jest to dobry obraz, by zrozumieć słowa Jezu-

sa, który mówi, by czuwać na Jego przyjście. Nie może to być oczekiwanie 

pełne lęku, trwogi czy grozy. Adwent, a więc czuwanie na przyjście Pana, jest 

czasem radosnej tęsknoty, bo Pan jest blisko. I jak z utęsknieniem i radością 

odliczamy dni do Wigilii, tak samo możemy przezywać każdy dzień naszego 

życia, zwłaszcza w Adwencie, kiedy myślimy o rychłym przyjściu Pana w 

czasie Bożego Narodzenia, jak i w Dniu Ostatecznym. Nie będzie to trwożące 

wydarzenie, ale radosne spotkanie z naszym Zbawicielem, którego z utęsk-

nieniem już teraz wyglądamy wraz z Maryją, Jego i naszą Matką.  



WIZYTACJA KANONICZNA BISKUPA W PARAFII, CZ. II 

 

 Wizytacja biskupia w parafii jest czynnością apostolską. Ukazuje ona, że Biskup jest 

fundamentem i znakiem jedności Kościoła diecezjalnego. Wizytacja stanowi także okazję do 

pogłębienia kontaktów z duszpasterzami i wiernymi oraz różnymi wspólnotami modlitewnymi 

i apostolskimi, działającymi w parafii.  

W dniach od 7 do 9 grudnia KS. BISKUP JAN SZKODOŃ będzie przebywał wśród nas w 

czasie tzw. WIZYTACJI KANONCZNEJ.  

KODEKS PRAWA KANONICZNEGO pisze o wizytacji kanonicznej:  

Kan. 396 - § 1. Biskup obowiązany jest wizytować diecezję każdego roku, albo w całości, albo 

częściowo, tak jednak, by przynajmniej raz na pięć lat zwizytował całą diecezję. Obowiązek 

ten ma wypełniać osobiście, a w wypadku uzasadnionej przeszkody, przez biskupa koadiutora 

lub pomocniczego, albo przez wikariusza generalnego lub biskupiego albo przez innego prezbi-

tera.  

§ 2. Na towarzyszy i pomocników wizytacji biskup może sobie dobrać dowolnie wybranych 

duchownych, z odrzuceniem wszelkiego przeciwnego przywileju lub zwyczaju.  

Kan. 397 - § 1. Zwyczajnej wizytacji biskupiej podlegają osoby, instytucje katolickie, rzeczy i 

miejsca święte, znajdujące się w obrębie diecezji.  

§ 2. Członków instytutów zakonnych na prawie papieskim oraz ich domy, biskup może wizy-

tować jedynie w przypadkach przewidzianych przez prawo. 

Ojciec Święty Jan Paweł II w posynodalnej Adhortacji Apostolskiej Pastores gregis, docenił 

wielką wagą wizyty pasterskiej nazywając ją autentycznym czasem łaski i szczególnego, a 

nawet jedynego w swoim rodzaju momentu w zakresie spotkania i dialogu Biskupa z wiernymi.  

 Wizytacja pasterska jest jakby duszą biskupiego posługiwania i rozszerzeniem du-

chowej obecności biskupa pomiędzy wiernymi. Papież dodaje, że Biskup podczas swojej wizy-

ty pasterskiej w parafii, pozostawiwszy zagadnienia o charakterze administracyjnym innym 

delegatom, powinien w szczególny sposób zatroszczyć się o spotkania osobiste, poczynając od 

proboszcza i innych kapłanów. To właśnie w takich chwilach najbardziej zbliża się do swojego 

ludu w sprawowaniu posługi słowa, uświęcania i pasterskiego przewodzenia, wchodząc w 

bardziej bezpośredni kontakt z niepokojami i troskami, radościami i oczekiwaniami ludzi, mo-

gąc ofiarować każdemu słowo nadziei. Biskup powinien wówczas nawiązywać bezpośredni 

kontakt przede wszystkim z osobami najuboższymi, starszymi i chorymi. Przeprowadzona w ten 

sposób wizyta pasterska objawia się w swojej prawdziwej istocie, czyli jako znak obecności 

Pana, który odwiedza swój lud, przynosząc mu pokój (Pastores gregis, 46). 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 1. NIEDZIELĘ ADWENTU 

 

 1. Dziś wizytacja kanoniczna ks. Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego w parafii św. 

Jacka i bpa Jana Szkodonia w parafii św. Wojciecha. W Bożym Młynie po Mszy św. o 10.30 

wizyta św. Mikołaja, też biskupa ; ), na którą zapraszamy wszystkie dzieci. Wszyscy zgroma-

dzeni obejrzą przedstawienie Serce. Serduszko przygotowane przez Baśniową Kapelę.  

 Dziś pobłogosławi(liś)my opłatki i świece wigilijne Caritas. Opłatki rozniosą młodzi i 

starsi łącznicy  do mieszkań wiernych zbierając ofiarę na potrzeby parafii. Prosimy o ich życz-

liwe przyjęcie.  Można też zabrać opłatki z zakrystii, zwłaszcza jeśli do mieszkania nie dociera 

łącznik.  

 Świece wigilijne Caritas w akcji ekumenicznej pod hasłem Świeca, która tworzy pol-

ską wigilię nabywamy już od 25 lat. W tym roku, jak w poprzednim, za cenę nie mniejszą niż 6 

PLN, składając ofiary do skarbony przy biuletynie Wspólnota. Wspieramy w ten sposób cele 

charytatywne w naszej diecezji i w parafii. 

 2. Rozpoczynamy Adwent. Od jutra w dni powszednie Roraty o 6.30 w kościele gór-

nym. Na roraty przynosimy lampiony. Dzieci przynoszą serduszka z dobrymi uczynkami, by 

czynić dobro i wylosować na dzień modlitwy rodzinnej figurkę Matki Bożej Niepokalanej. W 

czasie kazań roratnich skorzystamy z materiałów duszpasterskich na Roraty o darach i owo-

cach Ducha Świętego, w którego mocy pragniemy przeżyć ten rok.  

 Pięć minut przed rozpoczęciem rorat p. organista poprowadzi próbę śpiewu. 

 3. W dniach od 7 do 9 grudnia będziemy gościć w naszej parafii Jego Ekscelencję 

Biskupa Jana Szkodonia, który przeprowadzi wizytację kanoniczną. Jego odwiedziny będą 

okazją do wielu Eucharystii sprawowanych przez Niego, do wielu spotkań z wiernymi w 

obiektach parafialnych, w szkołach, przedszkolach i mieszkaniach wiernych. W najbliższą 

niedzielę wszyscy uczestnicy każdej Eucharystii będą mogli przyjąć osobiste błogosławień-

stwo. Dokładny program wizytacji przekazujemy wszystkim zainteresowanym w dzisiejszym 

wydaniu biuletynu Wspólnota i publikujemy na stronie internetowej parafii. Zapraszamy do 

udziału w wizytacji, do modlitwy, do refleksji nad osobistą obecnością w Kościele. Polecamy 

też spowiedź św. przed wizytacją w czwartek od godziny 17.30 lub w którykolwiek dzień pod-

czas każdej Mszy św. Wszyscy biorący udział we Mszy św. lub nabożeństwie, któremu prze-

wodniczy biskup, wcześniej wyspowiadawszy się przyjmą Komunię św., odmówią Ojcze nasz 

i Wierzę w Boga, oraz modlitwę w intencjach drogich Ojcu Świętemu, a także będą trwać w 

wolności od przywiązania do grzechu,  mogą uzyskać odpust zupełny.   

 4. W czwartek wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, w piątek św. Ambrożego, biskupa 

i doktora kościoła. W pierwszy piątek grudnia okazja do spowiedzi jak zawsze. W sobotę Uro-

czystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w naszym kościele: o 7.00, 9.00, 17.00 i o 

18.30. Godzina Łaski o godzinie 12.00 w kościele dolnym.  Na Mszę św. o 17.00 zapraszamy 

dzieci pierwszokomunijne z rodzicami. Wtedy pobłogosławimy i wręczymy im medaliki. O 

19.15 młodzież odśpiewa Akatyst ku czci Matki Bożej w kościele górnym.  

 5. Róże różańcowe z naszej parafii zapraszają do wspólnej modlitwy w ramach Jery-

cha Różańcowego w czwartek, 6 grudnia od godziny 8.00 do 18.00 w czasie adoracji Najświęt-

szego Sakramentu. Pierwsza część kolejnej godziny adoracji będzie poświęcona na modlitwę 

wspólną prowadzoną przez kolejną różę, druga na modlitwę w ciszy.   

 6. W pierwszy czwartek miesiąca na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu 

o 18.00 Nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego z modlitwą w intencji duchownych, pracowni-

ków naukowych i studentów związanych z naszą parafią oraz w intencji potrzebujących, 

wspieranych przez naszą parafię. 

 7. W Niedzielę Najświętszej Rodziny, 30  grudnia br. o 12.00 planujemy Mszę św. z 

obrzędem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich dla Złotych i Srebrnych Jubilatów, którzy 

zawarli związki małżeńskie w r. 1968 i w 1993 r. Zainteresowanych prosimy o zapoznanie się 

z listą jubilatów dziś. Można  ją przejrzeć w zakrystii. Tam też do nabycia kalendarze książko-

we i ścienne po 20 i 10 PLN na 2019 rok.  

 8. Dziękujemy policjantom i paniom z Zespołu Charytatywnego, jak również samym 

bezdomnym za zachowanie porządku i dbałość o ciszę i skupienie w kościele dolnym podczas 

czwartkowego wydawania odzieży. Liczymy na takie samo zachowanie podczas kolejnych 

czwartkowych dyżurów.  

 9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy w kościele MB z Lourdes i na Cmentarzu 

Rakowickim naszego parafianina, śp. chórmistrza i organistę, p. Jana Rybarskiego, odznaczo-

nego pośmiertnie przez prezydenta RP, p. Andrzeja Dudę Krzyżem Kawalerskim Orderu Od-

rodzenia Polski. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie... 

 


