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Poniedziałek, 08 I
7.00 + Stanisław Tomczyk (greg. 8)
O zdrowie, bł. Boże i opiekę Matki Bożej dla Genowefy Kowalczyk i córki Barbary
7.30 + Henryka Golba w 3. rocz. śm.
18.30 + Włodzimierz Kobylski

WSPÓLNOTA

Wtorek, 09 I
7.00 + Edward Iwański – od kolegium sędziów Podk. Okręgu Piłki Nożnej
7.30 + Stanisław Tomczyk (greg. 9)
18.30 ++ Zmarli członkowie Parafialnego Zespołu „Caritas”

Środa, 10 I
7.00 + Edward Iwański – od kolegium sędziów Podk. Okręgu Piłki Nożnej
7.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla męża Adama
18.30 + Stanisław Tomczyk (greg. 10)

Czwartek, 11 I
7.00 1) + Stanisław Tomczyk (greg. 11)
2) ++ Stefania i Józef Janiś, Anna i Józef Kuśnierz
7.30 + Edward Iwański – od prezesa Podk. Ok. Piłki Nożnej w Nowym Targu Jana Kowalczyka
18.30 + Adela Bednarczyk – od Heleny i Władysława Kubicz

Piątek, 12 I
7.00 1) O potrzebne łaski, dary Ducha Św. i opiekę Matki Bożej dla kleryka Arkadiusza
Litwiniuka w dniu imienin – od parafian
2) + Stanisław Tomczyk (greg. 12)
7.30 + Edward Iwański – od kolegium sędziów w Krakowie
18.30 + Piotr Dąbek w 10. rocz. śm.

Sobota, 13 I,
7.00 1) + Edward Iwański – od Marii Smęder z rodziną
2) + Alina Raźny – od współpracowników córki z XII LO
7.30 ++ Józef Orzechowski, Jerzy syn, rodzice, rodzeństwo i zmarli z rodziny Rozwadowskich
18.30 + Stanisław Tomczyk (greg. 13)

Niedziela, 14 I
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

+ Waleria Szczurek w 6. rocz. śm.
+ Teresa Kralka w 1. rocz. śm.
+ Stanisław Tomczyk (greg. 14)
+ Jolanta Gajec w 3. rocz. śm.
Za parafian
W intencji Panu Bogu wiadomej za przycyzną św. Józefa i s.B. Rozalii Celakównej
++ Jan Tekiela w 5. rocz. śm. oraz rodzice
+ Edward Iwański – od rodz. Kozłowskich i Szafranów

BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jan-kanty.pl
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO / Mk 1,7-11 /
Jan Chrzciciel 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».
W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od Jana chrzest
w Jordanie. W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i ducha jak
gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: «Ty jesteś moim Synem
umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».
REFLEKSJA
Bóg ofiarowuje człowiekowi upodobanie w chwili, gdy wyłaniamy się z dna, a więc jesteśmy
pozbawieni wszelkich zasług.
W chwili, gdy wychodził z wody, otworzyło się niebo i rozległ się głos Ojca wyznającego swe
ojcostwo i umiłowanie Syna. Umiłowanie przepełnione upodobaniem. Upodobanie to istotne
przeżycie, którego oczekujemy najpierw od rodziców. Od Boga można je otrzymać już we
chrzcie, zanim zdamy sobie sprawę z jego wagi albo zaczniemy się o nie świadomie starać. Bóg
ofiarowuje człowiekowi upodobanie w chwili, gdy wyłaniamy się z dna, a więc jesteśmy
pozbawieni wszelkich zasług. Daje swoją miłość, bo bez niej nie można żyć. Niedotykane
niemowlęta umierają; pomijane dzieci latami walczą o to, by być zauważone; niekochane i
odrzucane, odrzucają i dręczą się nienawiścią do siebie; a te, w których rodzic nie ma
upodobania, cierpią niewymownie, nie wierząc we własną wartość. Każde dziecko wzrasta
zdrowo, gdy otrzymuje od ojca akceptację i upodobanie. Bez spojrzeń miłości, bez wyrazów
upodobania, bez dotyku, pieszczot, słów pochwały, zauważenia, wsparcia, inicjacji
wprowadzającej
w
życie,
rozmów
i bliskości, a nawet skarcenia, dzieci więdną jak kwiaty pozbawione wody i słońca.
Potrzebujemy upodobania kogokolwiek, ale nade wszystko Boga Ojca. Pamiętamy, jak Jezus
rozradowany w Duchu powiedział do uczniów, że Ojciec ma upodobanie nie w mądrych
i roztropnych, ale w prostaczkach, a właściwie w niedojrzałych dzieciach. Gdzie indziej
powiedział, aby mała trzódka się nie lękała, bo upodobaniem Boga jest jej dać królestwo!

Podsumowanie duszpasterskie 2017 roku
Ochrzciliśmy…
35 dzieci, czyli o jedno mniej niż w roku ubiegłym. Średnia roczna chrztów w 34-letniej
historii naszej parafii, która sięga 54 jest aktualnie poza zasięgiem. Najważniejsze jednak, że
kolejny raz ochrzciliśmy znacznie więcej dzieci, niż w smutnym roku 2015, w którym
zanotowaliśmy jedynie 23 chrzty. 16 chrztów udzieliliśmy dziewczynkom i 19 chłopcom. 25
dzieci z ochrzczonych w tym roku urodziło się w rodzinach, w których rodzice zawarli
sakramentalny związek małżeński. Pięcioro z nich ma rodziców związanych kontraktem
cywilnym, a rodzice piątki z nich z nich żyją bez jakiegokolwiek związku.
Pogrzebaliśmy…
W mijającym roku 58 naszych parafian, pięciu więcej niż w ubiegłym roku, w tym 4
osoby, które zmarły przed ukończeniem 60 r. życia (w ubiegłym roku 8 takich osób).
Nieznacznie przekroczyliśmy średnią roczną liczbę zgonów w 34-letniej historii naszej
parafii która sięga 54 osób. Liczba pogrzebów w parafii w 2017 roku niespełna dwukrotnie
przekroczyła liczbę chrztów, podobnie jak w roku ubiegłym.
Do pierwszej komunii św. …
Przystąpiło w bieżącym roku 49 dzieci, o 1 więcej i o 5 mniej niż w poprzednim.
Bierzmowanie przyjęło 35 młodych gimnazjaistów, o czterech mniej, niż ubiegłym roku.
W 2017 r. pobłogosławiliśmy 5 ślubów….
(tyle samo, co w 2015 r. i o 2 mniej niż w roku ubiegłym) Oddaliła się więc średnia
roczna w historii parafii (14 ślubów). Przygotowaliśmy 5 par narzeczeńskich do zawarcia
sakramentu małżeństwa zamiejscowo, w oparciu o licencję. Zanotowaliśmy 23 zapowiedzi
przedmałżeńskie wygłoszone w bieżącym roku w naszej parafii, o 25 mniej niż w roku
ubiegłym i o 4 mniej niż w roku 2015.
Komunia św. …
W kościele górnym i dolnym rozdaliśmy w mijającym roku 150 tys. komunii św. Kapłani
zanieśli Najświętszy Sakrament do mieszkań chorych 773 razy, (o 57 wizyt mniej niż w
roku ubiegłym). Nadzwyczajni szafarze, p. Paweł Jezioro i p. Wojciech Kurzyński 174 razy
odwiedził chorych z komunią św. Podczas trzech liturgii dla chorych w kościele
parafialnym (w odpust, w dzień chorego i podczas rekolekcji parafialnych) 272 osoby
przyjęły namaszczenie chorych (o 57 osób więcej niż w ubiegłym roku).
W kancelarii parafialnej
Aktualizujemy na bieżąco elektroniczną kopię ksiąg chrztów, bierzmowania, ślubów,
zgonów. Pracownica kancelarii parafialnej, p. Barbara Płazińska-Karbowiak sporządziła
nową kartotekę parafialną, którą aktualizujemy już w czasie aktualnej kolędy.
Odwiedziny na parafialnej stronie internetowej wskazują, że najchętniej odwiedzamy
praktyczne podstrony Poradni Pomoc Bliźniemu, intencji i ogłoszeń parafialnych jak
i zapowiedzi (9 tysięcy wizyt). W referowanym roku 3 tys. osób zwizytowało naszą relację
z udziału wiernych w różańcu do granic.
Obecnie cieszymy się czterema klerykami z parafii. Do alumna Arka Litwiniuka na roku
V WSD w naszym mieście i brata Kefasa Cholewczuka, franciszkanina na drugim roku
formacji seminaryjnej we Wrocławiu dołączyli p. Igor Żbik, postulant u Cystersów i p.
Maciej Baś, kleryk pierwszego roku WSD w Krakowie. Do 17 grup parafialnych dołączyli z
kolei Boży Młynarze aktywizujący na różne sposoby środowisko parafialne i młodzi z
PanaMa Group.
Na koncie parafialnym przed rokiem, w dniu 31 grudnia 2016 mieliśmy zgromadzonych
39740,13 PLN oraz 2535 PLN na koncie Panama-zbiórka. Parafia realizowała na bieżąco

wszystkie płatności w 2017 r. Podjęliśmy także potrzebne naprawy, czy modernizacje, w
tym gruntowny remont kuchni plebańskiej, dobrze przyjęty przez wizytujących kuchnię
i stołujących się na plebanii, o czym informowaliśmy przy podsumowaniu gospodarczym
kolejnych miesięcy. Na dzień 31 grudnia 2017 r. na koncie parafialnym mamy
zgromadzonych 55429,30 nie licząc dzisiejszej składki oraz 22925 PLN dla młodych na
koncie PanaMa Group. Parafia z dniem dzisiejszym nie posiada żadnych długów.
Śmiało myślimy o realizacji projektu wystroju wnętrza Kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia
i o modernizacji jadalni i salonu na plebanii.

Ogłoszenia duszpasterskie na Święto Chrztu Pańskiego
1. Dzisiejszym świętem kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Podczas Mszy św.
o godz. 10.30 pobłogosławimy dzieci i matki w stanie błogosławionym. W czasie Mszy św. o
13.15, jak w każdą pierwszą niedzielę miesiąca ochrzcimy nowego parafianina.
2. W dni powszednie bieżącego tygodnia, o ile nie postanowimy inaczej, liturgia w kościele
dolnym. Msze św. jak w każdym tygodniu. W środę różaniec o 17.45. W czwartek całodzienna
adoracja Najświętszego Sakramentu z jutrznią na rozpoczęcie i z nabożeństwem do Najdroższej
Krwi Pana Jezusa na zakończenie. W piątek po wieczornej Mszy św. Koronka do Miłosierdzia
Bożego.
3. Kancelaria podczas kolędy urzęduje jak zwykle. Okazja do spowiedzi przed wieczorną
Mszą św. w dni powszednie od godziny 18.00.
4. Listy gratulacyjne dla Złotych i Srebrnych Jubilatów Małżeństwa, nieodebrane podczas
uroczystości Jubileuszu rozniesiemy w bieżącym tygodniu. Jeśli posłaniec nie zastanie
adresatów - będą do odebrania w zakrystii górnej.
5. Dziś po Mszy św. o godzinie 17.00 spotkanie opłatkowe dla łączników na plebanii.
W najbliższą niedzielę o 16.00 w kościele dolnym Msza św. w ramach spotkania opłatkowego
dla 14. Rejonu Domowego Kościoła. Po niej spotkanie par w Bożym Młynie. Również w
najbliższą niedzielę spotkanie opłatkowe dla chóru Amicus po Mszy św. o godzinie 17.00 na
plebanii.
6. Róże różańcowe rozpoczynają sezon pielgrzymkowy tradycyjnie pielgrzymką na Jasną
Górę w sobotę 27 stycznia. Wyjazd o godzinie 7.30 z parkingu przy kościele. Są jeszcze wolne
miejsca. Można się zapisać w zakrystii.
7. Do udziału w ŚDM w Panamie zdeklarowało się ostatecznie 21 młodych związanych z
naszą parafią. Rodzice młodych, lub oni sami deklarują wpłatę pełnej sumy kosztów udziału,
która wynosi obecnie 7 tys. PLN od osoby. Dla uczestników PanaMa Group kwota ta zostanie
zmniejszona o sumę wypracowaną podczas zajęć grupy. Doceniając zaangażowanie młodych
w życie parafii i zdając sobie sprawę z tego, że 7 tys. PLN złotych nadwyręży mocno każdy
budżet rodzinny, planujemy dwie składki do puszek dla młodych wyjeżdżających na spotkanie
z papieżem wiosną i jesienią bieżącego roku. Będziemy o tym informować na bieżąco.
Podkreślamy jednocześnie, że PanaMa Group nie kończy swej działalności i dalej świadczy
pomoc wszystkim chętnym w naszej parafii.
8. Istnieje możliwość rezerwacji terminów Mszy św. gregoriańskich w 2019 roku na wrzesień
i listopad.
9. W grudniu oprócz bieżących opłat związanych z funkcjonowaniem parafii zapłaciliśmy
4400 PLN za wykonanie czterech klęczników-konfesjonałów dębowych. Dziękujemy
ofiarodawczyni, która sfinansowała zakup jednego z nich i wszystkim ofiarodawcom.

