
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 2 grudnia do 8 grudnia 2019 

 

Poniedziałek, 2 grudnia  
6.30 1) + Ryszard Rybarski w 12. rocz. śm; 2) O bł. Boże w rodzinie oraz w intencji Panu Bogu 

wiadomej 

7.30 + Maria w 3. rocz. śm. 

18.30 + Anna Leonia w 22. rocz. śm. 

Wtorek, 3 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PRE-

ZBITERA 
6.30 O Bł. Boże i potrzebne łaski dla Barbary Kowalczyk z okazji imienin 

7.30 + Maria Knapczyk – int. od rodziny Koprowskich 

18.30 ++ Maria i Jan 

Środa, 4 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. JANA DAMASCEŃSKIEGO, PREZBI-

TERA I DOKTORA KOŚCIOŁA i ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY 
6.30 O potrzebne łaski, opiekę MB i wstawiennictwo św. Barbary dla Barbary Kowalczyk w 

dniu imienin  

7.30 + Władysław w 17. rocz. śm. 

18.30 W intencji Radio Maryja 

Czwartek, 5 grudnia  
6.30 1) O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Barbary Kowalczyk i Jej mamy, Genowe-

fy ; 2) ++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Anna, Kazimierz, Marcin Leokadia, Michał, Andrzej  

7.30 ++ Florentyna i Władysław 

18.30  O bł. Boże i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk z okazji imienin 

Piątek, 6 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA 
6.30 1) ++ Za Zmarłych wypominanych w wypominkach; 2) + Maria Maciejak 

9.00 ++ Janina, Barbara, Kazimierz  

17.00 + Maria Knapczyk – int. od Synowej z wnukami: Michałem, Marcinem, Maciejem 

18.30 Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ   

Sobota, 7 grudnia – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA 
6.30 1) ++ Zofia, Franciszek, Jan; 2) O bł. Boże, opiekę MB i potrzebne łaski dla Anny w 80. 

rocz. urodzin 

7.30 1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży 

VIII.; 2) + Maria Maciejak 

18.30 ++ Krzysztof i za Zmarłych cierpiących w czyśćcu 

II. NIEDZIELA ADWENTU, 8 grudnia – UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO 

POCZĘCIA NMP 
7.30 + Stanisława (ona) Maścisz 

9.00 ++ Maria i Michał Mikuta 

10.30 ++ Paweł i Kazimierz w rocz. śm. 

12.00 W intencji Panu Bogu wiadomej 

13.15 ++ Ryszard i Antonina Łach, Maria Szewczyk, Zofia i Anna Szeląg 

17.00 ++ Czesław, Małgorzata i Wacław 

18.30 + Maria Groblicka o spokój duszy 

20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA I. NIEDZIELĘ ADWENTU /Mt 24,37-44/ 
 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak bę-

dzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem 

jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i 

nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również bę-

dzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie 

wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, 

druga zostawiona. 

Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to 

rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o której porze nocy złodziej ma 

przyjść, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dla-

tego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowie-

czy przyjdzie». 

 

REFLEKSJA 

 

Dziś propaguje się życie na luzie. Zawsze wielu do tego zachęcało. 

Może się jednak okazać, że bardzo szybko, niespodziewanie, trzeba będzie się 

rozliczyć ze swych czynów. Wykorzystajmy czas, jaki mamy, na dobre 

przygotowanie! 

 

 



LITURGIA – PIĘKNO I ZAKORZENIENIE – 

ŹRÓDŁA WIEDZY 

  Pierwszym i podstawowym źródłem naszej wiedzy o Eu-

charystii jest Pismo Św. Niektóre fragmenty (np. J 6, 22-71) ją 

zapowiadają, a cztery opisują jej ustanowienie podczas Ostatniej 

Wieczerzy: Mt 26, 26-28; Mk 14, 22-24; Łk 22, 19-20; 1 Kor 11, 

23-35. Należy jednak pamiętać, że zanim zostały one spisane, 

Apostołowie i pierwsi chrześcijanie przez lata gromadzili się na 

modlitwie i łamaniu chleba. Brak źródeł mówiących o tym, jak 

dokładnie przebiegały te spotkania. Jedynie z Dziejów Apostolskich (np. 2, 42.46; 20, 7.11) 

wynika, że chrześcijanie: - trwali w nauce apostolskiej; - cechowała ich wspólnota brater-

ska; - istotnym elementem ich liturgii było łamanie chleba.  

Ponadto w listach św. Pawła czytamy, że liturgii przewodniczyła określona osoba: 

Apostoł bądź jego przedstawiciel. 

Opisy ewangeliczne są więc odzwierciedleniem praktyki liturgicznej, która istnia-

ła już wcześniej. Bardziej rozbudowane i precyzyjne przekazy Łukasza i Pawła nawiązują 

do liturgii antiocheńskiej. Natomiast Marek i Mateusz reprezentują liturgię praktykowaną 

w kręgach palestyńskich, judeochrześcijańskich. Dlatego też w owych relacja występują 

pewne różnice dotyczące jednak mniej istotnych szczegółów. Tak więc przekazy o usta-

nowieniu nie są szczegółową, „reporterską” relacją opisującą punkt po punkcie i słowo po 

słowie wszystko to, co wydarzyło się podczas Ostatniej Wieczerzy. Przedstawiają nato-

miast te fakty, które dla Eucharystii są najistotniejsze. Zasadniczymi elementami są zatem: 

- chleb i kielich z winem; - dziękczynienie i błogosławieństwo; - łamanie chleba; - prze-

mienienie chleba i wina; - podanie ich uczniom do spożycia. Te właśnie elementy stanowi-

ły podstawę liturgii pierwszych chrześcijan – i stanowią ją do dzisiaj. 

Sporną sprawą jest pytanie, czy Ostatnia Wieczerza była ucztą paschalną czy też 

jedynie uroczystym posiłkiem. Zdania na ten temat są podzielone. 

Tutaj natomiast warto tylko przypomnieć, że przyjęcie poglądu, iż nie była to 

uczta paschalna pozwala lepiej zrozumieć pierwszych chrześcijan. Ponieważ nie byli oni w 

takim wypadku zobowiązani do przestrzegania szczegółowych przepisów paschalnych, 

mogli zatem rozbudować celebrację i nadać jej swoisty, chrześcijański charakter. Poza tym 

uczta paschalna, odbywająca się tylko jeden raz w roku raczej nie mogła stanowić wzoru 

dla coniedzielnego gromadzenia się na łamaniu chleba. 

Jednakże nawet w takim przypadku związki Ostatniej Wieczerzy z ucztą paschal-

ną są bardzo widoczne, a Apostołowie i ich uczniowie z jednej strony naśladowali Mistrza, 

z drugiej zaś czerpali z tradycji i zwyczajów żydowskich, w których byli zakorzenieni. 

Będzie jeszcze o tym mowa podczas szczegółowego omawiania poszczególnych części 

Eucharystii. 

Kolejnym fragmentem Pisma Świętego nawiązującym, jak się przyjmuje, do cele-

bracji Eucharystii jest Łk 24, 13-36 czyli spotkanie uczniów idących do Emaus ze Zmar-

twychwstałym Chrystusem. Właśnie wówczas Jezus wyjaśniał im Pismo, a później oni 

poznali Go przy łamaniu chleba. Widzi się zatem w tej sytuacji związek liturgii słowa z 

Eucharystią. 

Kolejne wieki chrześcijaństwa (II – IV w.) dostarczają już znacznie więcej infor-

macji o sprawowaniu Eucharystii. Te pozabiblijne źródła pochodzą z różnych środowisk, a 

najważniejsze z nich to: - Didache; Konstytucje Apostolskie rozdz. 7; anafora Addai i 

Mari; maronicka anafora św. Piotra (ze środowiska syryjsko-palestyńskiego); - św. Ju-

styn, Hipolit z Rzymu (ze środowiska helleńskiego); - anafora św. Marka; Strapiona z 

Thumis (ze środowiska egipsko-aleksandryjskiego); - Konstytucje Apostolskie rozdz. 8 (ze 

środowiska syryjsko-antiocheńskiego); - Tertulian, Cyprian z Kartaginy, Augustyn (z tere-

nów północnej Afryki); - św. Ambroży (z północnej Italii). O zgromadzeniach pierwszych 

chrześcijan dowiadujemy się również z listu Pliniusza Młodszego do Trajana (112 r.) 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I. NIEDZIELĘ ADWENTU 

1. Rozpoczynamy Adwent w nowym Roku duszpasterskim pod hasłem Wielka tajemnica 
wiary. Towarzyszy mu hasło biblijne: abyście uwierzyli w Tego, którego Bóg posłał (J 

6,29). Od jutra w dni powszednie Roraty o 6.30 w kościele górnym. Na roraty przynosimy 

lampiony. Dzieci przynoszą serduszka z dobrymi uczynkami, by czynić dobro i wyloso-

wać na dzień modlitwy rodzinnej figurkę Matki Bożej Niepokalanej. W czasie kazań ro-

ratnich skorzystamy z materiałów duszpasterskich przygotowujących nas do beatyfikacji 

Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego.   Pięć minut przed rozpoczęciem rorat p. 

organista poprowadzi próbę śpiewu. 2. Dziś pobłogosławi(liś)my opłatki i świece wigilijne 

Caritas. Opłatki można nabyć jedynie w zakrystii, świece w cenie nie mniejszej niż 6 PLN 

przy biuletynie Wspólnota. Wspieramy w ten sposób cele charytatywne w naszej diecezji i 

w parafii. 3. We wtorek wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, w środę św. Barbary, w 

piątek wspomnienie św. Mikołaja, biskupa, w sobotę św. Ambrożego, biskupa i doktora 

Kościoła. W sobotę o 19.15 młodzież odśpiewa Akatyst ku czci Matki Bożej w kościele 

górnym.   W pierwszy piątek grudnia o 6.30 i o 17.00 Roraty, oraz o 9.00 i 18.30. Okazja 

do spowiedzi jak zawsze. W Niedzielę Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Go-

dziną Łaski będzie dla nas udział we Mszy św. niedzielnej i w adoracji IHS. W niedzielę 

po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. 4. Z dniem dzisiejszym Me-

tropolita Krakowski Arcybiskup Marek Jędraszewski zwolnił ks. dra Grzegorza Babiarza z 

funkcji wikariusza naszej parafii ze względu na urlop zdrowotny. Dziękując ks. Grzego-

rzowi za posługę w naszej parafii, prosimy o modlitwę w Jego intencji. 5. Na Mszę św. o 

10.30 w najbliższą niedzielę zapraszamy dzieci pierwszokomunijne z rodzicami. Wtedy 

pobłogosławimy i wręczymy im medaliki. Wtedy też spotka się z dziećmi św. Mikołaj. Po 

Mszy św. Szanowny Gość zejdzie z dziećmi do kościoła dolnego, gdzie rozda im prezenty. 

Rodziców wspomagających św. Mikołaja prosimy o kontakt od godziny 10.00 w zakrystii. 

6. Cieszymy się powstaniem róży różańcowej w naszej parafii skupiającej duchownych, 

pracowników świeckich parafii, osoby zaangażowane w życie parafialne i członków ich 

rodzin. Róża przyjęła patronat św. Jana Kantego. Jeśli ktoś nie uczestniczy w wybranej 

godzinie modlitwy Jerycha Różańcowego może taką modlitwę ofiarować w czwartek, 5 

grudnia od godziny 8.00 do 18.00 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. 7. W 

pierwszy czwartek miesiąca na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu o 18.00 

Nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne, 

oraz za duchownych, pracowników naukowych, studentów i korzystających z pomocy 
charytatywnej w naszej parafii. 8. W poniedziałek o 15.00 spotkanie ZCh w bibliotece 

parafialnej, a o 17.00 spotkanie Honorowej Straży NSPJ. 9. Kolejna okazja chrztu św. 

dzieci w naszym kościele w Święto św. Szczepana podczas Mszy św. o godzinie 13.15. 

Pouczenie chrzcielne w piątek 20 grudnia po Mszy św. wieczornej. 10. W Bożym Młynie 

wykład dr Jerzego Kołodzieja pt. Jak zadbać o swoje terytorium żeby nie żyć w stresie w 

poniedziałek o godz. 19.00, a kolejne spotkanie z p. Joanną Całko, z cyklu Sześć zmysłów 

– rozpoznawanie Boga w codzienności w piątek o godz. 19.15. 


