
                 INTENCJE  MSZALNE   5  -  11  XII 
 

Poniedziałek  5  XII 

 6.30  1)  W intencji Panu Bogu wiadomej 

          2)  + Mieczysław / od Janiny i Tadeusza 

  7.30  + Piotr Kurpik 

18.30  + Edward Fijałkowski / od koleżanek i kolegów córki Elżbiety z firmy TEXPOL 

 

Wtorek  6  XII 

  6.30  Dziękczynna w 77 r. ur. Anny z prośba o Boże Błogosławieństwo 

  7.30  + Krzysztof w 1 r. śmierci 

18.30  + Leopold Ungehuer  w 75 r. śmierci 

 

Środa   7 XII 

  6.30 O zgodę i prawdziwą miłość w rodzinie 

  7.30 ++ Zofia, Franciszek, Jan 

18.30 Intencja Radia Maryja 

 

Czwartek  8  XII 

  6.30  + Marianna 

  9.00  ++ Maria i Michał Mikuta 

17.00  + Maria Wach 

18.30  ++ Wit i Andrzej Durański, Zofia Durańska 

 

Piątek  9  XII 

  6.30  1) Dziękczynna z prośbą o zdrowie i Boże Błogosławieństwo dla rodziny 

           2) + Andrzej Woźniak 

 7.30   + Józef Stefanowicz w 20 r. śmierci 

18.30  + Jerzy Kukla w 10 r. śmierci  

 

Sobota  10  XII 

  6.30  1)  Dziękczynna z prośbą o Boże Błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej 

           i św. Aniołów – dla rodziny 

           2)  + Józef Kłapeta 

  7.30  ++ Aniela Majewska w 3 r. śmierci, Jan Majewski w 8 r. śmierci  

18.30  + Krystyna i Edward Wencel  
 

Niedziela   11  XII 

  7.30  ++ Stanisław, Ewa, Irena 

  9.00  ++ Irena, Bogdan, Maria i zmarli z rodziny 

10.30  + Adela Kromka w 1 r. śmierci 

12.00  ++ Stanisław, Andrzej, Wiktoria, Jerzy 

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Czesław, Wacław, Małgorzata, Helena, Konstanty 

18.30  ++ Bolesław, Maria, Kazimierz, Barbara 

20.00  + Artur Śliwa / od mamy Zofii, Marty i Łukasza z rodziną  
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / Mt 3, 1-12 / 
 

W owym czasie wystąpił Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni Judzkiej te słowa: Nawróćcie 

się, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, 

gdy mówi: Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 

Niego. Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a 

jego pokarmem była szarańcza i miód leśny. Wówczas ciągnęły do niego Jerozolima oraz 

cała Judea i cała okolica nad Jordanem. Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordanie, 

wyznając przy tym swe grzechy. A gdy widział, że przychodzi do chrztu wielu spośród 

faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: Plemię żmijowe, kto wam pokazał, jak uciec 

przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, 

że możecie sobie mówić: „Abrahama mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych 

kamieni może Bóg wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera do korzenia drzew jest 

przyłożona. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, będzie wycięte i w 

ogień wrzucone. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz Ten, który idzie za mną, 

mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. On was chrzcić 

będzie Duchem Świętym i ogniem. Ma On wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: 

pszenicę zbierze do spichrza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym. 

 

REFLEKSJA        

Kiedyś na Krecie, spotkałem bardzo radosnego człowieka. Na skalistym stoku wzgórza 

miał posadzone 242 drzewa oliwkowe. Cieszył się bo widział jak wiele urosło na nich 

oliwek. Pomimo skalistej gleby i braku wody. My w swoim w życiu, mamy bardzo często 

sprzyjające warunki, ale czy potrafimy wydawać piękne owoce w postaci naszych słów i 

uczynków ??? 

Radio Maryja – 25 lat działalności. Dla wielu stacja bardzo kontrowersyjna. Dla innych, w 

tym dla wielu starszych, samotnych i cierpiących, jedyny głos, który słyszą. Jeszcze inni 

traktują Radio Maryja jak każdą inna stację radiową, a są również i tacy na których toruńska 

rozgłośnia i jej słynny Ojciec Dyrektor – Tadeusz Rydzyk, działają jak przysłowiowa 

płachta na byka. Czyli dzieło wybitne, bo mało kto traktuje Radio Maryja obojętnie. Już od 

25 lat ta rozgłośnia dociera do milionów słuchaczy w Polsce i na świecie.   Radio Maryja 

rozpoczęło nadawanie programu radiowego 9 grudnia 1991, działając jako stacja lokalna.  



Statut radiu nadał prowincjał OO. Redemptorystów. Rozgłośnia otrzymała następnie 117 

koncesji lokalnych. Dodatkowo w 1993 niektóre diecezje udostępniły Radiu Maryja 

otrzymane od KRRiT częstotliwości radiowe. Radio Maryja w 1993 uzyskało status 

nadawcy społecznego – w zamian za zobowiązanie się do rezygnacji z emisji reklam. 27 

października 1994 Radio Maryja rozpoczęło nadawanie programu za pośrednictwem satelity 

Galaxy VII na obszar Ameryki Północnej i Środkowej. Kolejnym etapem działalności było 

najpierw próbne, a następnie już stałe nadawanie programu dla Polaków na Wschodzie.15 

grudnia 1996 Radio Maryja zostało laureatem nagrody im. św. Maksymiliana Marii 

Kolbego, przyznawanej przez Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy. Od 2 maja 2006 

nadzór nad programem i treściami emitowanymi w radiu sprawuje 8-osobowa Rada 

Programowa, w której skład wchodzi 4 członków powoływanych przez Episkopat Polski 

oraz 4 członków powoływanych przez zakon redemptorystów.  

Adwentowi Przewodnicy – Święty Jan Chrzciciel. 

Św. Jan był jedynym synem kapłana Zachariasza i Elżbiety. Jego cudowne narodzenie i 

posłannictwo zwiastował Anioł Gabriel Zachariaszowi, kiedy ten w świątyni sprawował swe 

funkcje kapłańskie. Do chwili urodzenia dziecka Zachariasz był niemy za to, że nie chciał 

dać wiary słowom anioła. Odzyskał mowę w momencie nadawania imienia swemu dziecku. 

Jan urodził się sześć miesięcy przed narodzeniem Chrystusa. Bardzo wcześnie udał się na 

pustynię. W piętnastym roku panowania cesarza Tyberiusza rozpoczyna swą misję 

poprzednika i zwiastuna Zbawiciela. Czyni to w rozmaitych miejscach: na pustkowiu, nad 

Jordanem, w Betanii, później w Ainon niedaleko Salim. Według opinii Ewangelistów 

zjawienie się Jana i jego wystąpienia rozeszły się szerokim echem po Palestynie i po 

okolicznych krajach. Sprawiła to wiadomość, że oczekiwany Zbawiciel już pojawił się na 

ziemi. Nie mniejsze wrażenie sprawiał jego strój i sposób życia: Miał bowiem za odzienie 

sierść wielbłąda i pas skórzany na biodrach. Żywił się jedynie szarańczą i miodem leśnym. 

Prowadził więc pokutniczy i pustelniczy tryb życia. Gdy pytano go, czy przypadkiem on sam 

nie jest oczekiwanym Zbawicielem świata, odpowiadał stanowczo: Ten, który idzie za mną, 

mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien nosić Mu sandałów. Wiele razy widział Pana 

Jezusa i świadczył o Nim wobec ludu: Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Na 

działalność Jana baczną uwagę zwracała starszyzna żydowska, ale zajęła stanowisko 

wyczekujące. Władca Galilei, Herod II Antypas, kazał go aresztować i osadzić w twierdzy 

Acheront, bo św. Jan upominał go za niemoralne życie. W czasie uczty urodzinowej pijany 

król pod przysięgą zobowiązał się córce Herodiady, Salome, dać wszystko, czegokolwiek 

zażąda. Ta po naradzie z matką zażądała głowy Jana Chrzciciela. Zginął więc w obronie 

moralności. Z ust samego Chrystusa otrzymał taką opinię: Coście wyszli oglądać na pustyni? 

Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty 

ubranego? Oto w domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście wyszli? 

Proroka zobaczyć? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym 

napisano: Oto ja posyłani mego posłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Zaprawdę 

powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana Chrzciciela 

Św. Jan Chrzciciel był ostatnim prorokiem Starego Testamentu. Wobec Chrystusa spełnił 

rolę herolda, poprzednika, który wprowadził Go na scenę Misterium Zbawienia. A nas 

przygotowuje na spotkanie z Panem Jezusem, prowadząc nas przez Adwent.  /ks.B/ 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA 2  NIEDZIELĘ  ADWENTU 

 

1) Dziś dzień solidarności modlitewnej i materialnej z Kościołem na Wschodzie. Adoracja 

Najświętszego Sakramentu po Mszy świętej z racji pierwszej niedzieli grudnia. Spotkanie 

św. Mikołaja z dziećmi po Mszy świętej o godz. 10.30. Roraty codziennie o godz. 6.30.  W 

kalendarzu liturgicznym we wtorek wspomnienie św. Mikołaja, w środę św. Ambrożego 

biskupa i doktora Kościoła, w czwartek uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Msze 

święte w naszym kościele o godz. 6.30, 9.00, 17.00 i 18.30. Na Mszy św. o godz. 17.00 

dzieci z klas III będą miały poświęcone i wręczone medaliki, a po Mszy świętej zebranie z 

rodzicami. Po Mszy św. o godz. 18.30 młodzież oazowa zaśpiewa Akatyst- maryjny hymn 

liturgiczny.  Od godz. 12.00 do 13.00 w Uroczystość NP. NMP godzina łaski . 2) W tym 

tygodniu: różaniec w środę o godz. 17.45, w czwartek całodniowa Adoracja Najświętszego 

Sakramentu w kościele dolnym, w piątek po Mszy św. wieczornej Koronka do Miłosierdzia 

Bożego. 3)  W najbliższą niedzielę SS. Karmelitanki Dzieciątka Jezus z Mielca 

przeprowadzą kwestę przed kościołem do puszek na rozbudowę prowadzonego przez siebie 

przedszkola, a młodzież oazowa będzie rozprowadzać sianko na stół wigilijny. 4) Spotkanie 

Zespołu Charytatywnego w poniedziałek o godz. 16.00 a spotkanie Parafialnego Oddziału 

Akcji Katolickiej w poniedziałek po Mszy św. wieczornej. Spotkania w bibliotece 

parafialnej. W środę po Mszy św. wieczornej  spotkanie Koła Radia Maryja.  5) Przy 

skarbonie na stoliku można nabyć świece wigilijne Caritas w cenie nie mniejszej niż 5 PLN 

wspierając w ten sposób potrzebujące dzieci naszej Archidiecezji. Łącznicy roznoszą 

poświęcone opłatki do naszych domów. Grupę łączników poszerzyliśmy na życzenie 

młodych o wolontariuszy  ŚDM. Odwiedzą wiernych w zespołach dwuosobowych, w 

charakterystycznych niebieskich koszulkach wolontariuszy z opieczętowanymi zeszytami 

składkowymi. Oprócz opłatków rozdadzą chętnym ulotki z propozycją stałej pomocy 

starszym lub rodzinom z małymi dziećmi.  Więcej o propozycji młodych, która jest 

permanentnym przygotowaniem do ŚDM  2019 w Panamie, na stronie internetowej parafii. 

Dziękujemy za przyjęcie wszystkich łączników i za złożone przez chętnych ofiary na 

potrzeby parafii. Dla tych, do których nie dotrą łącznicy, przygotowaliśmy opłatki w 

zakrystii.  6) Mszę świętą dziękczynną dla par świętujących w 2016 złote i srebrne gody 

małżeńskie odprawimy w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w Święto Świętego 

Szczepana o godz. 12.00. Stałym mieszkańcom parafii przekażemy  posłańcem 

indywidualne zaproszenia. Można też zgłosić chęć udziału w uroczystości osobiście w 

zakrystii.  Pouczenie chrzcielne w środę 21 grudnia po mszy świętej wieczornej. Wigilię 

dla ubogich i bezdomnych przygotujemy w piątek 23 grudnia o godz. 14.00 Zgłoszenia 

chętnych w jadłodajni św. Jana Kantego w godz. 13.00 – 14.00 w dni powszednie do 16 

grudnia. 7) We wtorek 6 grudnia planujemy zwiedzić z przewodnikiem Muzeum biskupa 

Erazma Ciołka przy ul. Kanoniczej w Krakowie. Zbiorka chętnych o 11.30 pod kościołem. 

Przejazd do śródmieścia tramwajem. Koszt zwiedzania nie przekroczy 10 PLN. Zapisy po 

każdej Mszy św.   8) W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Mariana Sochackiego.   

…wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie... 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prowincja%C5%82
https://pl.wikipedia.org/wiki/Koncesja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krajowa_Rada_Radiofonii_i_Telewizji
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nadawca_spo%C5%82eczny
https://pl.wikipedia.org/wiki/Katolickie_Stowarzyszenie_Dziennikarzy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konferencja_Episkopatu_Polski

