
WSPÓLNOTA 

INTENCJE  MSZALNE  od  18 XII  do  24 XII 2017 

Poniedziałek, 18 XII 

  6.30  1) o Boże bł. dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Bogusława Sroki od parafian 
           2) + ks. Tadeusz Kukla – od parafian 
  7.30  ++ Franciszek, Władysław i Krzysztof 
18.30  ++ Teresa i rodzice 
 

Wtorek, 19 XII 
  6.30 1) O Boże bł., dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Dariusza Talika w dniu  
          imienin - od parafian 
  7.30  + Jan Sajdera – od Krystyny Szumańskiej z rodz. 
18.30  + Józefa 
 

Środa, 20 XII 

  6.30 Dziękczynna z prośbą o Boże bł. i opiekę Matki Bożej dla Weroniki, Michała,  
            Gabriela i Rafała 
  7.30  + Ludwik Szostak 
18.30  + Witold Donimirski 
 

Czwartek, 21 XII 
  6.30   1) + Jan Stożek w 29. rocznicę śmierci 
            2) ++ Apolonia, Krystyna, Emilia, Józef i Adam 
  7.30  ++ Janina i Stanisław 
18.30  ++ Tadeusz Zawiło w 25. rocznicę śmierci 
 

Piątek, 22 XII,  
   6.30  1) O świętość życia w rodzinie 
            2) + Franciszek Bukowski 
   7.30  ++ Jerzy oraz zmarli rodzice i teściowie 
 18.30  1) + Jan Biedroń – od Wspólnoty Bieńczyckiego Placu Targowego 
            2) ++ Ewa Kozioł i Zofia Petryka 
 

Sobota, 23 XII  
  6.30   1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB dla Weroniki, Michała, Gabriela i Rafała 
            2) W intencji Panu Bogu wiadomej 
  7.30  + Jan Sajdera – od Marii i Tadeusza Duda 
18.30  + Elżbieta Budzyna 
 

Niedziela, 24 XII 
  7.30  O Boże bł., dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla ks. Adama Podbiery w dniu  
          imienin - od parafian 

  9.00  ++ Jan i Aniela oraz syn Alojzy 
10.30  ++ Jadwiga i Marian Suwara, Łucja i Adam Parcińscy 
12.00  + Adam 
13.15  Za parafian 
24.00  1) ++ Helena, Julianna, Józef, Kazimierz 
           2) + Stanisława Rajca w 1. rocznicę śmierci  
           3) + Jan Jeleń w 4. rocznicę śmierci 
           4) + Józef Surowiak w 9. rocznicę śmierci 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jan-kanty.pl 
 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ  / J 1, 6-8. 19-28 / 
 

     Pojawił się człowiek posłany przez Boga – Jan mu było na imię. Przyszedł on na 
świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był 
on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. 
     Takie jest świadectwo Jana. Gdy Żydzi wysłali do niego z Jerozolimy kapłanów  
i lewitów z zapytaniem: «Kto ty jesteś? », on wyznał, a nie zaprzeczył, oświadczając: 
«Ja nie jestem Mesjaszem». 
     Zapytali go: «Cóż zatem? Czy jesteś Eliaszem?» Odrzekł: «Nie jestem». «Czy ty 
jesteś prorokiem?» Odparł: «Nie». Powiedzieli mu więc: «Kim jesteś, abyśmy mogli 
dać odpowiedź tym, którzy nas wysłali? Co mówisz sam o sobie?» 
     Powiedział: «Jam głos wołającego na pustyni: Prostujcie drogę Pańską, jak rzekł 
prorok Izajasz». A wysłannicy byli spośród faryzeuszów. i zaczęli go pytać, mówiąc do 
niego: «Czemu zatem chrzcisz, skoro nie jesteś ani Mesjaszem, ani Eliaszem, ani 
prorokiem?» Jan im tak odpowiedział: «Ja chrzczę wodą. Pośród was stoi Ten, którego 
wy nie znacie, który po mnie idzie, a któremu ja nie jestem godzien odwiązać rzemyka 
u Jego sandała». 
     Działo się to w Betanii, po drugiej stronie Jordanu, gdzie Jan udzielał chrztu. 
 

REFLEKSJA     

     „Pośród was stoi Ten, którego nie znacie!”. Te słowa Jana są okazją do zadania 

sobie pytania: czy na pewno znam Jezusa Chrystusa i tę światłość, którą On w sobie 

ukrywa? Czy jestem tym, którego On zna? Czy moja wiara w Niego jest tylko 

teologiczną znajomością, czy osobistą przyjaźnią? 

     Greckie słowo oida znaczy znać coś lub kogoś, ale też wiedzieć albo żyć w 

przyjaźni. Przyjaźń istnieje pomiędzy dwoma osobami, które się znają, nie mają przed 

sobą tajemnic. Mają czas na to, by zwierzać się sobie ze wszystkiego i ich wspólne 

tajemnice zbliżają. A co ty możesz powiedzieć o swojej znajomości Jezusa…? 

 

 



PLAN WIZYTY DUSZPASTERSKIEJ 2017/2018 
 

27 grudnia  (środa) 
 

28 grudnia (czwartek) 
 

29 grudnia (piątek) 
 

30 grudnia (sobota) 
 

Niedziela Gaudete 
     III Niedziela Adwentu w Kościele nazywana jest Niedzielą „Gaudete”, czyli 
niedzielą radości. Jest to jeden z dwóch dni w roku, kiedy kapłan może sprawować 
liturgię w szatach koloru różowego. 
     Nazwa tej niedzieli pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino”, 
czyli „Radujcie się zawsze w Panu”. Teksty liturgii tej niedzieli przepełnione są 
radością z zapowiadanego przyjścia Chrystusa i z odkupienia, jakie przynosi. 
     W liturgii adwentowej obowiązuje fioletowy kolor szat liturgicznych. Jako barwa 
powstała ze zmieszania błękitu i czerwieni, które odpowiednio wyrażają to co 
duchowe i to co cielesne, fiolet oznacza walkę między duchem a ciałem. Zarazem 
połączenie błękitu i czerwieni symbolizuje dokonane przez Wcielenie Chrystusa 
zjednoczenie tego co boskie i tego co ludzkie. Wyjątkiem jest III niedziela Adwentu - 
tzw. Niedziela "Gaudete". Obowiązuje wtedy różowy kolor szat liturgicznych, który 
wyraża przewagę światła, a tym samym bliskość Bożego Narodzenia. 
     Tradycja świętowania Niedzieli „Gaudete" wyrosła w czasach, gdy Adwent miał 
typowo postny charakter. Wtedy akcentowano w ten sposób przerwę w poście, był to 
jedyny radosny akcent Adwentu. Teraz, gdy Adwent obchodzony jest jako czas 
radosnego oczekiwania stanowi ona bardziej kulminacyjny punkt tego okresu, trafnie 
wyrażając jego prawdziwą tożsamość. 

 

Ogłoszenia duszpasterskie na III Niedzielę Adwentu 
 

     1. Dzisiaj przy wejściu głównym członkowie Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini 
rozprowadzają ostatnie opłatki wigilijne. Przy biuletynie wspólnota nabywamy ostanie świece 
wigilijne w cenie nie mniejszej niż 6 PLN. Młodzież oazowa po Mszach św. rozprowadza sianko 
na stół wigilijny.  
     2. W sobotę, 23 grudnia spowiedź przedświąteczna w kościele górnym od godz. 6.30 do 9.00  
z przerwą od 7.30 do 8.00 i po południu od 16.00 do 19.00, z przerwą od 17.30 do 18.00. Prosimy 
nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami. 
     3. Ostatnie w tym roku roraty w najbliższą sobotę. Na zakończenie Rorat losowanie figurki 
Maryi Niepokalanej dla dzieci, które uczestniczyły w roratach. Wtedy też zapraszamy dzieci  
z uzupełnionymi planszami roratnimi.  
     W najbliższą niedzielę dzień Wigilii Bożego Narodzenia. Ostatnia Msza św. w ten dzień o 
13.15. Pasterka o godzinie 24.00 po której zgodnie z parafialną tradycją podzielimy się opłatkiem 
składając sobie życzenia. W czasie pasterki kwestujemy na fundusz SOS dla ratowania życia 
nienarodzonych. Przypominamy o tradycji postnej w dniu wigilijnym. Również wieczerza 
wigilijna powinna składać się z postnych potraw. Wigilię rozpoczynamy czytaniem fragmentu  
z Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu, następnie ojciec lub obecny senior prowadzi 
wspólną modlitwę. Po wigilii wspólnie kolędujemy. Można podarować sobie prezenty.  
     W Uroczystość Bożego Narodzenia Msze święte według porządku niedzielnego. W święto 
św. Szczepana nie odprawiamy Mszy św. o godzinie 20.00. W drugi dzień Świąt Bożego 
Narodzenia odczytamy list Rektora UPJP 2 i zbierzemy tacę na potrzeby uczelni.  
     4. Przedświąteczna wizyta u chorych w najbliższy piątek, 22 grudnia od godziny 8.30. 
Prosimy zgłaszać potrzebę zaopatrzenia chorych w zakrystii. Kolejne odwiedziny u chorych w 
pierwszą sobotę lutego.  
     Przygotowujemy wieczerzę wigilijną dla potrzebujących i bezdomnych w Bożym Młynie  
w piątek, 22 grudnia o godzinie 14.00. Do tej pory zgłosiło się 15 chętnych. Prosimy o zapisy  
w jadłodajni dla bezdomnych w godzinach jej dyżuru, lub w zakrystii, czy kancelarii parafialnej 
w nieprzekraczalnym terminie do środy, do wieczornej Mszy św. Dziękujemy za ofiary składane 
do skarbon św. Antoniego i św. Jana Kantego i przelane na konto parafii z takim 
przeznaczeniem i na codzienne darmowe posiłki dla 18 osób stołujących się w jadłodajni. 
     Do kosza przy ołtarzu w kościele górnym zbieramy dar ołtarza na przygotowanie paczek 
świątecznych przez Zespół Charytatywny 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.  
    5. Większość łączników i wolontariuszy PanaMa Group odwiedzili swoje rejony roznosząc 
poświęcone opłatki. Bardzo dziękujemy im za posługę i wiernym za ofiary. Jutro odwołany 
dyżur p. Łucji Bogacz-Rajdy, w czwartek p. Agaty Krasuckiej w Poradni Pomoc Bliźniemu.  
     6. Jutro o 17.00 zapraszamy do dolnego kościoła na Jasełka przygotowane przez dzieci  
z Przedszkola 137, a w środę o 17.00 na Jasełka uczniów SP 153 również w kościele dolnym.  
     7. Dziś w biuletynie Wspólnota publikujemy plan wizyty duszpasterskiej w parafii na dni 
starego roku. Na stronie internetowej parafii opublikowaliśmy harmonogram całej kolędy. W 
tym roku jak w poprzednie w wizycie duszpasterskiej uczestniczą księża zatrudnieni w parafii  
i rezydujący na plebanii. W uroczystość Bożego Narodzenia w ogłoszeniach przypomnimy 
harmonogram kolędy na poświąteczny tydzień.  
     8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Krystynę Cieślik. Wieczny odpoczynek racz Jej 
dać Panie...  

ks. Proboszcz od 10.00 ul. Na Błonie 3b, klatki I, III 
ks. Jacek Kurzydło od 10.00 ul. Nawary (Młynarskiego), ul. Kwiatkowskiego, ul. Popiela 
ks. Łukasz Wielocha od 10.00 ul. Na Błonie 13a, klatki I, II, III, IV, V 

ks. Proboszcz od 10.00 ul. Na Błonie 9, klatki I, II, III 
ks. Jacek Kurzydło od 10.00 ul. Stróżeckiego, ul. Piwnika, ul. Pileckiego 
ks. Łukasz Wielocha od 10.00 ul. Armii Krajowej 83, klatki I, II, III, IV, V, VI, VII  
ks. Paweł Gałuszka od 10.00 ul. Na Błonie 15a (cały blok) 

ks. Jacek Kurzydło od 10.00 ul. Na Błonie 3, klatki I, II, III 

ks. Łukasz Wielocha 
od 10.00 ul. Armii Krajowej 83, klatki VIII, IX, X, XI 
od 15.30 ul. Jabłonkowska (domy jednorodzinne) 

ks. Paweł Gałuszka od 10.00 ul. Jabłonkowska 19 (cały blok) 

ks. Proboszcz od 10.00 ul. Na Błonie 3b, klatki II, IV  
ks. Jacek Kurzydło od 10.00 ul. Kowalskiego, ul. Prystora, ul. Ochlewskiego 

ks. Łukasz Wielocha 
od 10.00 ul. Na Błonie 13a, klatki VI, VII, VIII 
od 14.00 ul. Na Błonie 3c (cały blok) 


