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Poniedziałek, 11 XII
6.30 1) ++ Maria i Kazimierz
1) + ks. Tadeusz Kukla – od Róż Różańcowych
7.30 + Janusz Maciaszek w 16. rocz. śm.
18.30 + Janina Król w 2. rocz. śm.
Wtorek, 12 XII
6.30 1) Wiesław Maczek
2) Maria Kośmider
7.30 + Tadeusz w rocznicę urodzin
18.30 ++ Ewa, Stanisław, Irena
Środa, 13 XII
6.30 + Antonina Skoczek
7.30 + Adela Kromka w 2. rocz. śm.
18.30 + Otylia i Julian Łukasik
Czwartek, 14 XII
6.30 1) + Roman Fijałkowski – od rodz. Rusin Kojszówki
2) + Jan Sajdera – od rodz. Kordeczków z Tymbarku
7.30 + Jan Biedroń – od Wspólnoty Bieńczyckiego Placu Targowego
18.30 ++ Eugeniusz i Józef
Piątek, 15 XII,
6.30 1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Weroniki, Michała, Gabriela i Rafała
2) ++ Marcin i Stefania
7.30 ++ Wiktoria, Antoni, Zofia
18.30 1) ++ Franciszek i Stefania Stypuła
2) ++ Ewa Kozioł i Zofia Petryka
Sobota, 16 XII
6.30 1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Weroniki, Michała, Gabriela i Rafała
2) ++ Ludwig i Jadwiga
7.30 + Adela Bednarczyk – od wnuczki Pauliny i wnuka Piotra z rodz.
18.30 Intencje nowenny do Matki Bożej Miłosierdzia
Niedziela, 17 XII
7.30 ++ Stanisława i Julian Wolf w rocz. śm.
9.00 + Józef Malski w 9. rocz. śm.
10.30 ++ Wiesław Kurkiewicz i Mieczysław Biesiada
12.00 ++ Stanisław, Andrzej, Marianna, Piotr
13.15 Za parafian
17.00 ++ Edward Wiktor oraz Anna i Stanisław Łabzowie
18.30 ++ Bolesław, Maria, Kazimierz, Barbara
20.00 + Anna Kempkiewicz

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ / Mk 1, 1-8 /

Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Jak jest napisane
u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje
drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla
Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na
odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy
mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając
swoje grzechy.
Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się
szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja
nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja
chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».
REFLEKSJA

Czym dzisiaj dla nas, żyjących w ustawicznym pośpiechu i zgiełku, jest
pustynia? Czy my, ludzie żyjący w miastach, wiemy coś o doświadczeniu pustyni?
Pustynia w historii chrześcijaństwa zawsze przyciągała ludzi, którzy w
intensywny sposób poszukiwali Boga. Bo pustynia jest miejscem szczególnego
spotkania z Bogiem, ale i miejscem walki z diabłem o Boga.
Czy potrafimy tak żyć, aby taką pustynię, czyli miejsce spotkania z Bogiem
w swoim życiu znajdować? Jeszcze bardziej podstawowe jest pytanie, czy my
w ogóle potrzebujemy doświadczenia pustyni?
Adwent jest czasem odchodzenia na pustynię w dosłownym tego słowa
znaczeniu. Na pustynię – paradoksalnie – także w mieście, gdzie będę tylko ja i
Pan Bóg. Czas pustyni przygotowuje nas do spotkania z Bogiem, który stoi już za
drzwiami.

Spowiedź nie musi być przykrym obowiązkiem

Ogłoszenia duszpasterskie na II Niedzielę Adwentu

Spowiedź jest dla nas często wielkim wyzwaniem i przykrym obowiązkiem, odkładanym
w dodatku na ostatnią chwilę. Dlatego warto „oswoić” sakrament pokuty. Poniżej kilka
nurtujących wielu z nas pytań.

1. Dziś w Kościele w Polsce dzień modlitwy i pomocy materialnej Kościołowi na
Wschodzie. W naszym kościele gościmy ks. Jacka Piszczka, proboszcza parafii św. Jacka,
który zbiera składkę na budowę kościoła w sąsiedniej parafii. Mamy okazję wesprzeć
składką budownictwo sakralne w Archidiecezji Krakowskiej.
2. W środę wspomnienie św. Łucji, Dziewicy i Męczennicy, w czwartek - św. Jana od
Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. Najbliższą niedzielą Gaudete wejdziemy w drugą
część Adwentu, przygotowującą bezpośrednio do Świąt Bożego Narodzenia. Roraty w
każdy dzień powszedni o godzinie 6.30 w kościele górnym. W sobotę, 16 grudnia
rozpoczęcie nowenny do Dzieciątka Jezus i comiesięczna nowenna do MB Miłosierdzia, na
którą przygotowujemy zwięzłe intencje odczytywane jeden raz podczas wieczornej Mszy
św.
3. Ostatnia Msza św. w naszym kościele w niedzielę, 24 grudnia, czyli w Wigilię Bożego
Narodzenia o godzinie 13.15. Nie odprawimy wtedy wieczornych Mszy św. Dzień
przedświątecznej spowiedzi parafialnej w sobotę, 23 grudnia. Okazja do spowiedzi wtedy
od 6.30 do 9.00 i od 16.00 do 19.00. Prosimy nie zwlekać ze spowiedzią na ostatnią chwilę.
Chrzest świąteczny w drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, w święto św. Szczepana
podczas Mszy św. o godzinie 13.15. Pouczenie przed chrztem w piątek 22 grudnia o
godzinie 19.15. W święto św. Szczepana nie odprawimy Mszy św. o godzinie 20.00. Złoty i
srebrny jubileusz małżeński podczas Mszy św. o godzinie 12.00, w Święto Najświętszej
Rodziny, 31 grudnia. Dziś ostatnia możliwość przeglądnięcia listy jubilatów w zakrystii po
każdej Mszy św. Przedświąteczne odwiedziny u chorych w piątek, 22 grudnia od godziny
8.30. Prosimy zgłaszać potrzebę wizyty u chorych w zakrystii.
4. Przy biuletynie Wspólnota nabywamy świece wigilijne w cenie nie mniejszej niż 6
PLN. Wszystkim polecamy modlitwę do św. Jana Kantego, naszego patrona. W zakrystii do
pobrania pobłogosławione opłatki. Starsi i młodsi łącznicy roznoszą opłatki do naszych
mieszkań.
5. W najbliższą sobotę przy ołtarzu w kościele górnym ustawimy kosz na dar ołtarza,
który pomoże Zespołowi Charytatywnemu przygotować paczki świąteczne dla
najuboższych w parafii. Można składać wędlinę, ciasto, słodycze, owoce, nabiał i wszystko,
co potrzebne na świąteczny stół. Kosz będzie wystawiony do soboty, 23 grudnia, do
godziny 16.00. Po spakowaniu ofiarowanych produktów młodzież rozniesie paczki
potrzebującym w ten sam dzień wieczorem.
W najbliższą niedzielę wigilijne spotkanie Migdałków po Mszy św. o 17.00 w sali nr 3.
6. W Bożym Młynie w czwartek o 19.15 na wspomnienia o stanie wojennym dr
Krzysztofa Jaśki. W piątek po wieczornej mszy św. konferencja ks. Dariusza Talika
"Miłosierdzie bez makijażu“. W najbliższą niedzielę zapraszamy przez cały dzień na
Jarmark Świąteczny przygotowany przez PanaMa Group, z którego dochód przeznaczą na
wyjazd na Światowe Dni Młodzieży do Panamy w 2019 r. By myśleć o udziale w ŚDM
powinni do marca 2018 r. uzbierać kosmiczną kwotę 100 tys. PLN.
Wieczerza wigilijna dla potrzebujących i bezdomnych finansowana przez parafię
w piątek, 22 grudnia o godzinie 14.00 w Bożym Młynie. Chętnych do udziału prosimy
o zapisy w jadłodajni dla bezdomnych w godzinach jej dyżuru lub w zakrystii, czy
kancelarii parafialnej. Wigilia dla potrzebujących na Rynku w niedzielę 17 grudnia.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Ewę Kozioł, śp. Halinę Zondiuk i śp.
Janusza Stobińskiego. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Jakie są warunki dobrej spowiedzi?
Katechizm wymienia pięć warunków dobrej spowiedzi: szczery rachunek
sumienia; żal za grzechy; szczere wyznanie grzechów; postanowienie poprawy oraz
zadośćuczynienie za popełnione grzechy.
W jaki sposób winniśmy robić rachunek sumienia?
Dobrze jest już na kilka dni przed przystąpieniem do spowiedzi modlić się o łaskę
poznania swoich grzechów oraz o szczery żal. Natomiast bezpośrednio przed
spowiedzią zachęca się, by przez chwilę pomodlić się, przypomnieć sobie wszystkie
grzechy, wyrazić przed Bogiem żal oraz przyrzec Mu mocne postanowienie poprawy.
Możemy do rachunku sumienia posłużyć się książeczką, ale nie jest to konieczne.
Jak możemy żałować za grzechy, gdy "uczucia" zdają się nam mówić, że w moich
popełnionych grzechach nie było nic złego, gdyż nikomu nie wyrządziłam
krzywdy?
Skrucha i żal za grzechy nie jest najpierw doświadczeniem uczuciowym, ale aktem
wiary wzbudzanym przez nas świadomie i dobrowolnie. Do szczerego żalu wystarczy
wewnętrzne przekonanie wiary, że grzechami ciężkimi zrywamy więź z Bogiem
i zasługujemy na wieczne odrzucenie; grzechami zaś lekkimi osłabiamy więź z Panem
i ranimy Mistyczne Ciało Chrystusa, jakim jest Kościół.
Kiedy mamy do czynienia z grzechem ciężkim, a kiedy z grzechem lekkim?
Zaciągamy winę grzechu ciężkiego, gdy przekraczamy przykazanie Boże lub
kościelne w ciężkiej materii moralnej, i czynimy to w sposób w pełni świadomy i w
pełni dobrowolny. O grzechu lekkim mówimy wówczas, gdy w grzechu brak jest
pełnej dobrowolności lub pełnej świadomości, lub też materia moralna grzechu była
mała.
W rozeznaniu naszych grzechów kierujemy się sumieniem oraz nauczaniem Kościoła
zawartym w Katechizmie Kościoła Katolickiego.
Co robić, gdy na spowiedzi zapomnimy wyznania jakiegoś grzechu. Czy zaraz po
spowiedzi winniśmy "iść do poprawki"?
Nie ma takiej potrzeby. Grzech ten został nam już odpuszczony wraz z innymi
grzechami wyznanymi, ale jesteśmy zobowiązani wyznać zapomniany grzech na
najbliższej spowiedzi.
Czy kapłan w konfesjonale ma prawo pytać o nasze grzechy?
Spowiednik może pytać o grzechy tylko w tym celu, by określić ich integralność, to
znaczyć ustalić jakość grzechów ciężkich oraz ilość. Pytania te winny być jednak
zadawane z szacunkiem i dyskretnie. Nie mogą być one sugerowaniem penitentowi
grzechów. Kapłan może też zadawać pytania, w sposób dyskretny, dotyczące
praktykowania wiary. Pytania te winny być jednak zadawane z pasterską miłością.

