INTENCJE MSZALNE 7 - 13 XII 2015
Poniedziałek 7 XII
6.30 + Maria Wach
7.30 ++ Józef Orzechowski, syn Jerzy, zmarli rodzice i rodzeństwo
oraz wszystkie dusze w czyśćcu cierpiące
18.30 ++ Julia i Leopold Fijał. Maria Janus
Wtorek 8 XII
6.30 ++ Zofia, Franciszek, Jan
9.00 ++ Irena Staniec, Jan, Bogdan, Barbara i zmarli z rodziny
17.00 ++ Maria, Michał Mikuta
18.30 ++ Maria i Jan
Środa 9 XII
6.30 O Boże Błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Danuty Godula
i córki Moniki
7.30 + Janusz Maciaszek w 14 r. śmierci
18.30 + Jerzy Kukla w 9 r. tragicznej śmierci
Czwartek 10 XII
6.30 + Marek Kozica w 30 r. śmierci
7.30 ++ Alicja, Andrzej i ich rodzice
18.30 + Józef Stefańczyk w 19 r. śmierci
Piatek 11 XII
6.30 1) ++ Stefania i Józef Janiś. Anna i Józef Kuśnierz
2) ++ Maria i Władysław Wach
3) + Maria Kośmider
7.30 Dziękczynna za zdrowie mamy i córki
18.30 ++ Roman i Eugenia oraz zmarli z rodziny
Sobota 12 XII
6.30 ++ Zmarli z rodziny Nawalawy
2) O Boże Błogosławieństwo, łaski Ducha Św. i opiekę M. Bożej
dla Heleny i całej rodziny
7.30 ++ Jadwiga i Zygmunt Szuszkiewicz
18.30 ++ Aniela i Andrzej
Niedziela 13 XII
7.30 ++ Wiktoria i Andrzej
9.00 ++ Kazimierz i Paweł Iwulscy
10.30 ++ Otylia i Julian Łukasik
12.00 + Stanisław Fundament w 25 r. śmierci
13.15 Za Parafian
17.00 + Henryk Laskowski w 10 r. śmierci
18.30 ++ Bolesław, Maria, Barbara, Kazimierz
20.00 + Antonina Skoczek w 11 r. śmierci
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WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Łk 3, 1-6 /
Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz Piłat był namiestnikiem
Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą Iturei i kraju Trachonu, Lizaniasz
tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo
Boże do Jana, syna Zachariasza, na pustyni. Obchodził więc cała okolicę nad Jordanem i
głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów, jak jest napisane w księdze mów
proroka Izajasza: Głos wołającego na pustyni, przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla
Niego, każda dolina niech będzie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, drogi kręte
niech się staną prostymi, a wyboiste drogami gładkimi. I wszyscy niech ujrzą zbawienie
Boże.
REFLEKSJA
Święty Jan Chrzciciel jest przewodnikiem w czasie Adwentu. Zapowiada nadejście
Zbawiciela, ale każe nam oczekującym, dobrze się do tego spotkania przygotować. Chyba
najważniejsze jego przesłanie, to wezwanie do prostowania krętych dróg naszego życia.
Zakręty są może piękne dla oka, ale niebezpieczne dla podróżującego. Zwłaszcza te nasze
życiowe. Czy posłucham św. Jana i spróbuję prostować drogi swojego życia ???

Nadzwyczajny Rok Święty Miłosierdzia.
Wydarzenie to zapowiedział 13 marca bieżącego roku papież Franciszek. Rok Święty
rozpocznie się 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny,
a zakończy 20 listopada 2016 roku, Uroczystością Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.
Oficjalne i uroczyste ogłoszenie tego wydarzenia miało miejsce podczas tegorocznej
Niedzieli Miłosierdzia. Papież ogłosił Bullę na Rok Święty:
Misericordiae vultus (Jezus Chrystus jest obliczem miłosierdzia Ojca).
Tradycja Roku Świętego.
Żydzi obchodzili co 50 lat rok jubileuszowy. W tym czasie należało wprowadzić z powrotem
równość dla wszystkich synów Izraela, ofiarując nowe możliwości dla tych, którzy stracili
swój majątek, a często nawet wolność osobistą. Był to rok darowania długów i win. W
sposób uroczysty wybaczano sobie nawzajem popełnione krzywdy. Bogaczom natomiast rok
jubileuszowy przypominał, że nadszedł czas, w którym niewolnicy z Izraela, którzy znów
stali się wolni, mogą odwołać się do swoich praw.

Kościół katolicki przejmując tradycję roku jubileuszowego, nadał mu charakter duchowy.
Jubileusz ma polegać na: przebaczaniu, odpuszczaniu grzechów, na możliwości odnowienia
relacji z Bogiem i bliźnimi. W ten sposób Rok Święty staje się możliwością pogłębienia
wiary i zaangażowanie się na nowo w życie, poprzez osobiste świadectwo chrześcijańskie.
Papież Franciszek ogłaszając Jubileusz Miłosierdzia, stawia w centrum uwagi – Boga
Miłosiernego, który zaprasza wszystkich, aby do Niego wrócili. Szczegółowo papież
powiedział o tym przesłaniu, w ogłoszonej bulli.
Symboliczny ryt inicjujący Rok Jubileuszowy, to otwarcie Drzwi Świętych. W czterech
bazylikach papieskich (św. Piotra, św. Jana na Lateranie, św. Pawła za Murami i św. Matki
Bożej Większej) znajdują się drzwi, które są normalnie zamurowane, a otwierane tylko
podczas Roku Świętego. Jest to symbol otwarcia dla wierzących, przejścia w stronę
zbawienia. We wtorek 8 grudnia, papież symbolicznie otworzy Drzwi Święte w Bazylice św.
Piotra. W trzecią Niedzielę Adwentu będą otworzone Drzwi Święte w bazylice św. Jana na
Lateranie, a potem w pozostałych bazylikach papieskich. Ten obrzęd będzie się w sposób
symboliczny odbywał
również we wszystkich katedrach świata i w kościołach
jubileuszowych.
Miłosierdzie jest tematem bardzo bliskim papieżowi Franciszkowi. Zaraz po swoim wyborze
powiedział:…usłyszenie słowa miłosierdzia, zmienia wszystko. To najlepsze, co możemy
usłyszeć, że zmienia świat. Odrobina miłosierdzia czyni świat mniej zimnym i bardziej
sprawiedliwym. Musimy zrozumieć dobrze to miłosierdzie Boga, tego miłosiernego Ojca,
który ma wiele cierpliwości( 17 marca 2013).
Rok Jubileuszowy był ogłaszany w Kościele 26 razy. Po raz pierwszy w 1300 roku, a od
XV wieku (aby każde pokolenie mogło go przeżyć) , obchodzono je co 25 lat. Ostatni raz w
roku 2000. W latach 1800 i 1850 Rok Jubileuszowy się nie odbywał, ze względu na sytuację
polityczną tamtych czasów.
Natomiast Jubileusz Nadzwyczajny zostaje ogłoszony ze szczególnej i ważnej okazji.
Ostatnie jubileusze nadzwyczajne były ogłaszane w Kościele w latach: 1933 i 1983
(odpowiednio 1900 i 1950 rocznica Odkupienia).

Kościoły jubileuszowe w Archidiecezji Krakowskiej.
Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz wyznaczył na terenie Archidiecezji Krakowskiej 10
świątyń, które będą kościołami jubileuszowymi, w których wierni będą mogli uzyskać
jubileuszowy odpust podczas Roku Miłosierdzia. Więcej o tych kościołach, za tydzień.

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
Ten dogmat wiary ogłosił papież Pius IX , 8 grudnia 1854 roku. Najważniejsze przesłanie tej
prawdy wiary przypomina nam, że …Maryja Panna od pierwszej chwili swego poczęcia…
została zachowana od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego… .
Maryja od momentu swojego poczęcia została zachowana nie tylko od wszelkiego grzechu,
którego mogłaby się dopuścić, ale również od dziedziczonego przez nas wszystkich grzechu
pierworodnego. Stało się tak, chociaż jeszcze nie była wtedy Matką Boga. Bóg jednak, ze
względu na przyszłe zbawcze wydarzenie Zwiastowania, uchronił Maryję przed
grzesznością. Maryja była wolna od wszelkich konsekwencji wynikających z grzechu
pierworodnego (np. śmierci – stąd w Kościele obchodzimy uroczystość Jej Wniebowzięcia, a
nie śmierci). Ciekawa rzecz – ten dogmat potwierdziła sama Maryja. Cztery lata po jego
ogłoszeniu, przedstawiając się podczas objawień w Lourdes, na pytanie Bernadetty
Soubirous, odpowiada: Jestem Niepokalane Poczęcie.
/ks. B/

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
2 NIEDZIELA ADWENTU
1.Dziś dzień solidarności modlitewnej i materialnej z Kościołem na Wschodzie.
Wspominamy św. Mikołaja, biskupa. Spotkanie św. Mikołaja z dziećmi po mszy św. o godz.
10.30.
Roraty codziennie od poniedziałku do soboty o 6.30. W kalendarzu liturgicznym bieżącego
tygodnia w poniedziałek wspomnienie św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, we
wtorek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze św. w naszym kościele o godz:
6.30, 9.00, 17.00 i 18.30. Na Mszę św. o godz. 17.00 zapraszamy dzieci przygotowujące się
do I Komunii św. Podczas tej mszy św. będą pobłogosławione i wręczone medaliki. Po Mszy
św. o godz. 18.30 młodzież oazowa zaśpiewa Akatyst –maryjny hymn liturgiczny. W
uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP od godz. 12-13 godzina łaski – w kościele
dolnym adoracja Najświętszego Sakramentu.
2. W uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP Ojciec Święty Franciszek rozpocznie w
bazylice św. Piotra na Watykanie obchody Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia,
otwierając Święte Drzwi. W trzecią niedzielę adwentu o godz. 15.00 ks. Kardynał Stanisław
Dziwisz otworzy Bramę Miłosierdzia w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach.
W naszym kościele omówimy w sobotę o godz. 17.45 różaniec w intencji duchowych
owoców rozpoczynającego się Roku Miłosierdzia. Natomiast w niedzielę o godz. 15.00
przed Najświętszym Sakramentem odmówimy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Modlitwę
na Rok Miłosierdzia, włączając się w ten sposób w jego inaugurację.
3. W tym tygodniu: w środę różaniec o godz. 17.45, w czwartek całodniowa adoracja
Najświętszego Sakramentu , a w piątek po wieczornej Mszy św. Koronka do Miłosierdzia
Bożego przed obrazem Jezusa Miłosiernego.
4. Adwent uczy nas szacunku do życia poczętego. W najbliższą niedzielę członkowie grupy
duszpasterskiej Akademia Obrońców Życia, podczas każdej Mszy św. złożą świadectwo,
zachęcające wierzących do troski o życie poczęte i rozdadzą stosowne materiały. W
najbliższy piątek, 11 grudnia w godz. Od 16.00 do 21.00 zapraszają do kina Ars przy ul. Św.
Tomasza 11, na przegląd filmów traktujących o obronie życia poczętego, pod hasłem: Życie
jest piękne. Szczegóły na plakatach w gablotach parafialnych. Wstęp wolny, rezerwacja
miejsc dziś po każdej mszy św. w zakrystii.
5. Przedświąteczne zebranie Zespołu Charytatywnego w poniedziałek o godz. 15.00 w
bibliotece na plebanii. Spotkanie komitetu parafialnego Światowych Dni Młodzieży również
w poniedziałek o godz. 19.15 na plebanii.
6. Przy skarbonie na stoliku można wigilijne świece Caritas, wspierając w ten sposób
potrzebujące dzieci w naszej archidiecezji. Łącznicy roznoszą poświęcone opłatki i docierają
do naszych domów i mieszkań. Dziękujemy za ich życzliwe przyjęcie i za ofiary złożone na
cele parafii. Dla tych, do których łącznicy nie dotrą, przygotowaliśmy opłatki w zakrystii.
7. Uczniowie szkoły podstawowej przygotowują pod opieką nauczycieli szopki betlejemskie.
W ostatnim tygodniu adwentu, zgromadzimy najpiękniejsze prace , przy szopce w naszym
kościele.

