
                

       INTENCJE  MSZALNE   28 XI  -  4 XII 

 
Poniedziałek  28  XI 

 6.30  1)  + Zygfryd Motyka w 5 r. śmierci 

          2)  + Krzysztof Biesaga / od przyjaciół 

  7.30  + Kryspina Stajszczyk  / od siostry Heleny 

18.30  + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 

 

Wtorek  29  XI 

  6.30  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB i Aniołów dla rodziny 

  7.30  + Aleksander Gwóźdź / od Magdaleny i Jerzego Pinkalskich 

18.30 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska 

 

Środa   30 XI 

  6.30 ++ Andrzej i Maria 

  7.30 + Juliusz Szulc / Msza święta gregoriańska – zakończenie 

18.30 + Andrzej Dzięgielewski – z okazji imienin 

 

Czwartek  1  XII 

  6.30  + Andrzej Chwastek 

  7.30  Dziękczynna 

18.30  + Ryszard w 9 r. śmierci 

 

Piątek  2  XII 

  6.30  ++ Za zmarłych wypominanych w wypominkach 

  9.00  O Boże Błogosławieństwo i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk 

17.00  ++ Anna w 19 r. śmierci, Leonia 

18.30  Wynagradzająca NSPJ / od Straży Honorowej NSPJ 

 

Sobota  3  XII 

  6.30  1)  W intencji Panu Bogu wiadomej 

           2)  + Tadeusz Skowroński / od rodziny Miętków 

  7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi, za zniewagi i bluźnierstwa 

           / od Róż Różańcowych 

18.30  + Marian Sowa w 12 r. śmierci 

 

Niedziela   4  XII 

  7.30  O potrzebne łaski, opiekę Matki Bożej i św. Barbary, dla Barbary w dniu imienin 

  9.00  ++ Witold Donimirski i zmarli z rodziny 

10.30  ++ Barbara, Józef, Maria 

12.00  ++ Ryszard Łach, Antonina Łach, Maria Szewczyk, Zofia Szeląg, Anna Szeląg 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Władysław w 14 r. śmierci 

18.30  ++ Maria Groblicka, Leokadia Pacuła 

20.00  + Andrzej Cichocki w 5 r. śmierci   
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Mt 24, 37-44 / 

Jezus powiedział do swoich uczniów: Jak było za dni Noego, tak będzie 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 będzie 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. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn 

Człowieczy przyjdzie. 

 

REFLEKSJA        

Czasem przybywa do nas niespodziewany, niezapowiedziany gość. Trochę nas takie 

sytuacje zaskakują. Ale jak ktoś jest przewidujący, to potrafi być przygotowany na tego 

typu niespodzianki. Pan Jezus wzywa nas do czuwania, przewidywania i gotowości na 

największą niespodziankę, jaka nas może spotkać – na Jego przyjście. A gdyby tak 

przyszedł dziś – czy jestem przygotowany??? 

 

Rozpoczynamy nowy rok liturgiczny. Początek, to Adwent, który ma nas jak najlepiej 

przygotować do Świąt Bożego Narodzenia. Ale przed nami cały rok. Miniony upłynął pod 

znakiem Jubileuszu Miłosierdzia i Światowych Dni Młodzieży. Ten nadchodzący będzie w 

polskim Kościele rokiem Świętego Brata Alberta. Decyzję o ustanowieniu w Kościele w 

Polsce Roku Świętego Brata Alberta, biskupi podjęli podczas październikowego zebrania 

plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Wniosek w tej sprawie skierowali do hierarchów: 

s. Krzysztofa Maria Babraj, przełożona generalna Zgromadzenia Sióstr Albertynek oraz 

Wojciech Bystry, przewodniczący Towarzystwa pomocy im. św. Brata Alberta. Rok 

Świętego Brata Alberta rozpocznie się 25 grudnia 2016, czyli w dniu 100-nej rocznicy 

śmierci świętego i potrwa do kolejnych świąt Narodzenia Pańskiego. Jak wskazuje 

przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski - abp Stanisław Gądecki, ta inicjatywa  

będzie doskonałą kontynuacją ogłoszonego przez papieża Franciszka Roku Świętego 

Miłosierdzia i obchodzonego w Kościele w Polsce Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski. W 

2017 roku przypada też 35-lecie powstania Towarzystwa Pomocy im. Brata Alberta. 

 



 

Ta pierwsza w Polsce organizacja pozarządowa wspierająca bezdomnych, zajmuje się 

prowadzeniem schronisk i noclegowni, prowadzi kuchnie i łaźnie, organizuje również 

szkolenia dla pracowników i wolontariuszy. Również Sejm ustanowił rok 2017, rokiem 

Adama Chmielowskiego - św. Brata Alberta. Uchwałę w tej sprawie przyjęła w maju br. 

Komisja Kultury i Środków Przekazu. Początkowo rozważany był rok 2016, w którym 

przypada setna rocznica śmierci świętego społecznika pracującego wśród najbiedniejszych , 

jednak na prośbę Konferencji Episkopatu Polski przeniesiono ten projekt o rok później. 

          Drugim ważnym wydarzeniem będzie jubileusz 100-lecia Objawień Matki Bożej w 

Fatimie. Będzie to okazja do przypomnienia przesłania Matki Bożej: wezwania do 

nawrócenia, pokuty, modlitwy różańcowej i  nabożeństw pierwszosobotnich, które  

wynagradzają Jej Niepokalanemu Sercu. Główne uroczystości  z udziałem Episkopatu Polski 

będą miały miejsce w Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach w Zakopanem. 

Tam  zostanie  ponowiony przez Episkopat akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu 

Maryi, zgodnie z prośbą jaka została skierowana przez Matkę Bożą w Fatimie. Pierwszy taki 

akt miał miejsce w 1946 roku, kiedy to na Jasnej Górze Episkopat Polski pod 

przewodnictwem Prymasa kard. Augusta Hlonda, dokonał poświęcenia naszej Ojczyzny 

Niepokalanemu Sercu Maryi. 

         

Adwentowi Przewodnicy.  

Dobry przewodnik  na wycieczce/trasie/wyjeździe to połowa sukcesu. Po adwentowych 

drogach też nas prowadzą różni przewodnicy. Dziś przedstawię tego, który się pojawia 

najczęściej w czytaniach liturgicznych. To prorok Izajasz. Jego imię znaczy Jahwe Zbaw! 

Pochodził ze znakomitej rodziny jerozolimskiej. Urodził się około 770 roku przed 

Chrystusem. W młodości otrzymał wszechstronne wykształcenie, odznaczał się również silną 

wiarą w Boga i zaletami duchowymi. Bóg powołał go na proroka podczas wizji w świątyni w 

739 roku. Izajasz spełniał tę misję przez następne 40 lat. Według podań poniósł śmierć 

męczeńską za panowania króla Manassesa, na początku VIII w. przed Chrystusem. Izajasz 

miał za zadanie nawoływać do nawrócenia, zapowiadał zagładę Izraela i Judy za niewierność 

Bogu. Brał czynny udział w życiu politycznym swojego kraju, walczył o teokrację, ale 

przede wszystkim mówił, iż jedynym wybawieniem Izraela jest Bóg, w którym wszyscy 

mają pokładać nadzieję. W narodzie izraelskim mocno piętnował panujące złe obyczaje, 

m.in. pychę, majętność, zepsucie moralne i niesprawiedliwość. Odkąd został powołany przez 

Boga, mocno wierzył w świętość i sprawiedliwość Bożą, sławił Jego imię i wszechmoc. Jako 

poeta biblijny używał mnóstwa rodzajów literackich do wyrażenia proroctw, jakie otrzymał. 

Posługiwał się doniosłym, bogatym językiem, aby ukazać jeszcze bardziej piękno Bożego 

świata. Księgę Izajasza podzielono na trzy części, zgodnie z ich treścią. Pierwsza zawiera 

m.in. mowy przeciw Judzie i Jerozolimie, zapowiedzi mesjańskie, a także utwory 

apokaliptyczne. Druga część przedstawia wyzwolenie Izraela z niewoli babilońskiej, które 

ma się odbyć poprzez nawrócenie i żal za grzechy, dzięki Słudze Pańskiemu, stanowiącemu 

zapowiedź Mesjasza, jako cierpiącego mękę Proroka i Odkupiciela całego świata. Trzecia 

część mówi o triumfie, jaki nastąpi po powrocie Judejczyków z niewoli, poprzez opis 

przyszłej chwały Jerozolimy i Izraela. Izajasz zapowiadał przyjście Mesjasza i odkupienie 

grzechów. Prorokował, iż narodzi się On z Dziewicy i zginie śmiercią męczeńską, będąc 

Zbawicielem ludzkości.    /ks.B/ 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  1  NIEDZIELĘ  ADWENTU 

 

 1. Dziś rozpoczynamy adwent, radosne przygotowanie na powtórne przyjście Pana Jezusa i 

na Święta Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny, 

który przeżyjemy pod hasłem: Idźcie i głoście. Do zabrania jest najnowszy numer ChiT – 

poświęcony św. Bratu Albertowi.Przed kościołem OO. Oblaci NMP zapraszają do 

nabywania kalendarzy misyjnych. Zbierane są również podpisy pod petycją w sprawie 

obrony prof. Bogdana Chazana.   2) Od jutra w dni powszednie Roraty o 6.30 w kościele 

górnym. Na roraty przynosimy lampiony. Dzieci będą przynosić serduszka z dobrymi 

uczynkami, by czynić dobro i wylosować na dzień modlitwy rodzinnej figurkę Dzieciątka 

Jezus. Materiały duszpasterskie na Roraty 2016 pt. W domu Królowej, opowiedzą o 

klasztorze na Jasnej Górze i ciągłej opiece Maryi nad każdym z nas. Pięć minut przed 

rozpoczęciem rorat pan organista poprowadzi próbę śpiewu. W środę święto św. Andrzeja 

apostoła, w sobotę wspomnienie św. Franciszka Ksawerego. 3) W pierwszy czwartek 

grudnia po wieczornej Mszy św. Godzina Święta i adoracja Najświętszego Sakramentu do 

godz. 20.00, z możliwością modlitwy wstawienniczej. W pierwszy piątek spowiedź od 6.30 

do 7.15, potem od 8.30 do 9.30, a po południu od 16.00 do 19.00. Roraty w pierwszy piątek 

również o godz. 17.00, zwłaszcza dla dzieci. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 

21.00.  W pierwszą sobotę grudnia Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP o 

godz. 7.30. Starszych i chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy od godz. 9.30.  Kolejne 

przedświąteczne odwiedziny u chorych w sobotę 17 grudnia.   4) Od 26 listopada do 3 

grudnia trwa Jerycho różańcowe - siedmiodniowa modlitwa o łaskę dobrego przeżycia 

nowego Roku Liturgicznego. Róże różańcowe naszej parafii zapraszają do wspólnej 

modlitwy w ramach Jerycha w czwartek, 1 grudnia od godz. 8.00 do 18.00, w czasie adoracji 

Najświętszego Sakramentu. Pierwsza część kolejnej godziny adoracji będzie poświęcona na 

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

Katolicka poprowadzi modlitwę różańcową na zakończenie Jerycha, w pierwszą sobotę 

miesiąca, 3 grudnia o godz. 17.45. 5) Od dziś przy skarbonie na stoliku rozprowadzamy 

świece w ramach Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom – pod hasłem: Płomień miłosierdzia. 

Płomień tej świecy na wigilijnym stole jest znakiem dofinansowania dożywiania, 

wypoczynku i pomocy edukacyjnej dla potrzebujących dzieci w Polsce, Iraku i Syrii. Pięć 

złotych za każdą święcę (cena zakupu świecy przez parafię) przekazujemy dla Caritas 

Archidiecezji Krakowskiej. Jeżeli ktoś ofiaruje więcej - wesprze parafialny fundusz 

charytatywny.  W najbliższych dniach łącznicy zaniosą do naszych domów pobłogosławione 

opłatki. Prosimy o ich życzliwe przyjęcie. 6) Spotkanie łączników w poniedziałek o godz. 

19.00 na plebanii. Spotkanie parafialnego  Oddziału Akcji Katolickiej o tej samej porze w 

bibliotece parafialnej. W przyszłą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.30 zmiana tajemnic 

różańcowych. Na Mszę św. o godz. 10.30 zapraszamy rodziców i dzieci z klas III w ramach 

przygotowania do I Komunii Świętej. 7) W najbliższą niedzielę 4 grudnia po Mszy św. o 

godz. 10.30 św. Mikołaj odwiedzi dzieci i obdaruje je słodyczami.  Potem w dolnym kościele 

będzie rozdawał prezenty. Rodziców prosimy o kontakt od godz. 10.00 w kaplicy. 8) Dzisiaj 

z okazji zbliżających się imienin składamy panu organiście Andrzejowi Garbieniowi 

serdeczne życzenia Bożego Błogosławieństwa, zdrowia i wytrwałości w jego pracy dla 

parafii.  9) W imieniu ks. Jacka Piszczka i własnym dziękujemy za ofiarę z ubiegłej niedzieli, 

na budowę kościoła  w parafii św. Jacka. Zebrano 19 456 zł i 2 USD. Na Kościół 

Prześladowany w Iraku zebrano 4460 zł i 2 EUR. 
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