
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 23 listopada do 29 listopada 2020 

Poniedziałek, 23 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. KLEMENSA I, PAPIEŻA I 

MĘCZENNIKA 
7.00 1) + Józef Płaziński – int. od Danuty Kalita; 2) ++ Anna i Kuba w 1. rocz. śm.; 

3) + Franciszek Kowalski w 35. rocz. śm. 

7.30 + Cecylia Spytek – int. od syna, Janusza Kofin z Żoną i Wnukami 

18.30 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

Wtorek, 24 listopada – WSPOMNIENIE ŚŚ. MĘCZENNIKÓW ANDRZEJA 

DUNG-LAC, PREZBITERA I TOWARZYSZY 
7.00 + Józef Brzuchacz w 9. rocz. śm. 

7.30 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

18.30  ++ Stanisława (ona) Wawrzyniec-Brzozan i + Jan, syn 

Środa, 25 listopada – WSPOMNIENIE ŚW. KATARZYNY ALEKSANDRYJ-

SKIEJ, DZIEWICY I MĘCZENNICY 

7.00 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

7.30 ++ Cecylia i Mieczysław Bielowie 

18.30 ++ Katarzyna i Tomasz Wójcik i ++ Zm. z ich Rodzin 

Czwartek, 26 listopada  
7.00 1) + Józef Płaziński – int. od rodziny Palków;  

2) ++ Marianna i Ignacy i ++ Zm. z rodziny Inglotów 

7.30 + Kazimierz Kobylski w 33. rocz. śm. 

18.30 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

Piątek, 27 listopada  
7.00 1) + Stefania Gazda – int. od I. Róży różańcowej; 2) ++ Łucja i Mgadalena Olkuśnik;  

3) + Wiktor Marciak – int. od Parafian z Marcyporęby i Kopytówki 

7.30 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

18.30 ++ Leokadia (ona) i Franciszek  

Sobota, 28 listopada  
7.00 1) + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska; 

 2) ++ Danuta Degórska-Czubek w 1. rocz. śm. i + Jan Czubek w 25. rocz. śm. 

7.30 1) + Józef Płaziński – int. od Pracowników Parafii;  

2) ++ Roman, Eugenia (ona) i ++ Zm. z Rodziny 

18.30 ++ Józef Niezgoda w 14. rocz. śm. i + Józef Wójcik w 24. rocz. śm. oraz ++ Zm. z ich 

Rodzin 

I. NIEDZIELA ADWENTU, 29 listopada  
7.30 ++ Andrzej i Maria 

9.00 ++ Józef Gawlik, + Zm. z rodziny Gawlików i Majewskich  

10.30 + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska 

12.00 + Irena Borowiec w 10. rocz. śm. 

13.15 Za Parafian 

17.00 ++ Maria i Marian Boruch, ++ Jan i Władysława (ona) Warzybok 

18.30 + Andrzej Cichocki w 9. rocz. śm. 

20.00 ++ Józefa (ona), Franciszek, Anna, Andrzej Urbuś i + Zm. z rodziny 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA XXXIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

/Mt 25, 31-46/  

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale, a 

z Nim wszyscy aniołowie, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się 

przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych ludzi od drugich, jak pasterz oddziela owce 

od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król 

do tych po prawej stronie: „Pójdźcie; błogosławieni u Ojca mojego, weźcie w posiadanie kró-

lestwo, przygotowane dla was od założenia świata! Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść; byłem 

spragniony, a daliście Mi pić; byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie; byłem nagi, a przyodzia-

liście Mnie; byłem chory, a odwiedziliście Mnie; byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie”. 

Wówczas zapytają sprawiedliwi: „Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Cie-

bie? Albo spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, 

lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy 

do Ciebie?”. A Król im odpowie: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jed-

nemu z tych braci moich najmniejszych, Mnie uczyniliście”. Wtedy odezwie się i do tych po 

lewej stronie: „Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego 

aniołom! Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść; byłem spragniony, a nie daliście Mi pić; 

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie; byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie; byłem cho-

ry i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”. Wówczas zapytają i ci: „Panie, kiedy widzieliśmy 

Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, 

a nie usłużyliśmy Tobie?”. Wtedy odpowie im: „Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, czego 

nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tego i Mnie nie uczyniliście”. I pójdą ci na 

wieczną karę, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego»..  

REFLEKSJA 

Na Sądzie Ostatecznym Chrystus przypomni, że był obecny w potrzebujących sio-

strach i braciach. Kto im pomógł – pomógł Jemu  samemu. Kto ich zlekceważył, odwrócił się 

od Tego, kto będzie go sądził. Dlatego trzeba dobrze wykorzystać każdą okazję do czynienia 

dobrze. Czas jest wielkim dobrem. Od tego, jak go przeżywamy, zależy nasza wieczność. Kró-

lestwo Chrystusa to królestwo miłości. Na ile nasze czyny świadczą, że do Niego należymy? 



LIST CHIARY CORBELLA PETRILLO 

DO SYNA FRANCISZKA 

Najukochańszy Franusiu, 

dziś kończysz pierwszy rok życia. Zastanawialiśmy się, co mogliby-

śmy Ci podarować, co przetrwałoby lata, dlatego zdecydowaliśmy 

się napisać do Ciebie list.  
Pojawiłeś się w naszym życiu jako wielki dar, ponieważ 

pomogłeś nam przekroczyć nasze ludzkie ograniczenia. Kiedy 
lekarze straszyli nas, Twoje życie, tak kruche, dodawało nam sił, 

by iść naprzód.  

Chociaż niewiele zrozumiałam przez te lata, to jedno mogę Ci powiedzieć: Miłość 
jest w centrum naszego życia; rodzimy się z aktu miłości, żyjemy by kochać i być kochany-

mi i w końcu umieramy by poznać prawdziwą miłość Boga. Celem naszego życia jest ko-
chać i musimy zawsze być gotowi uczyć się miłości bliźniego od samego Boga.  

Miłość Cię spali, ale pięknie jest umierać niczym świeca, która gaśnie dopiero 

kiedy do końca wypełni swoje zadanie.  
Cokolwiek będziesz robił, będzie to miało sens tylko w odniesieniu do życia wiecz-

nego. Jeśli będziesz prawdziwie kochał, zrozumiesz, że nic tak naprawdę do Ciebie nie 

należy, ponieważ wszystko jest darem.  
Jak mówił święty Franciszek: posiadanie jest przeciwieństwem miłości!  

Kochaliśmy Twoją siostrę Marię i Twojego brata Dawida i pokochaliśmy Ciebie, 

rozumiejąc, że żadne z Was do nas nie należy, że nie jesteście dla nas; tak samo jest z 

wszystkim, co składa się na nasze życie – nic, z tego, co masz, nigdy do Ciebie nie należa-

ło, ponieważ jest darem od Boga; darem, który otrzymałeś, by go pomnażać. Nie trać od-
wagi mój Synu; Bóg nigdy nie odbiera, a jeśli odbiera – robi to tylko po to, by dać Ci jesz-

cze więcej.  
Dzięki Marii i Dawidowi zakochaliśmy się jeszcze bardziej w życiu wiecznym i 

przestaliśmy bać się śmierci. Bóg nam ich zabrał, ale dostaliśmy większe i bardziej otwar-

te serca, zdolne przyjąć wieczność już tu, w tym życiu.  
W Asyżu zakochałam się w radości braci i sióstr, którzy zaufali Opatrzności Bo-

żej; tak więc i ja poprosiłam Pana o łaskę wiary w tę Opatrzność, o której mi opowiadano, 

o łaskę wiary w Ojca, który nie pozwoli, by kiedykolwiek czegokolwiek Ci zabrakło. Brat 
Vito pomógł nam wejść na drogę ufności: pobraliśmy się nie mając nic, ale za to stawiając 

Boga na pierwszym miejscu i wierząc w miłość, która wymagała od nas tego wielkiego 
kroku.  

Nigdy się nie zawiedliśmy: zawsze mieliśmy dom i o tyleż więcej, niż kiedykolwiek 

potrzebowaliśmy!  
Dlatego właśnie dostałeś na imię Franciszek - ponieważ święty Franciszek prze-

mienił nasze życie i mamy nadzieję, że dla Ciebie również stanie się on przykładem. Pięk-

nie jest mieć takie przykłady życia, które będą Ci przypominać, że można już tutaj, na tej 
ziemi, dotknąć największego szczęścia, jeśli obierze się Boga jako przewodnika.  

Wiemy, że jesteś wyjątkowy i że masz wielką misję. Pan chciał Cię od zawsze i po-
każe Ci drogę, którą masz kroczyć, jeśli tylko otworzysz mu swoje serce...  

Zaufaj Mu, warto!  

Mama Chiara i tato Enrico.   

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA XXXIV. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ 

UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 

 

1. Dziś po Mszy św. o godzinie 12.00 uwielbienie przed Najświętszym Sakramen-

tem. Wspólnie oddamy cześć Jezusowi Chrystusowi, Królowi Wszechświata. Zachęcamy 

wszystkich do osobistego lub rodzinnego uwielbienia Odkupiciela człowieka przy końcu 

roku liturgicznego.  

We wtorek wspomnienie świętych męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzy-

szy, w środę wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy.  

 

2. Dziękujemy wszystkim, którzy przygotowali uroczystość święta Patronki dol-

nego kościoła, MB Miłosierdzia zwłaszcza sumiście, ks. prałatowi Józefowi Capucie, ka-

znodziei ks. Bogdanowi Jeleniowi, jak również p. organiście Andrzejowi Garbieniowi, 

chórowi PanaMa, liturgicznej służbie ołtarza, panom kościelnym, sprzątającym i dekorują-

cym kościół. 

 

3. W najbliższą niedzielę rozpoczniemy nowy rok liturgiczny i adwent, czyli rado-

sne oczekiwanie na święta Bożego Narodzenia i na powtórne przyjście Jezusa, Króla 

Wszechświata. Tym samym wejdziemy w drugi rok trzyletniego programu duszpaster-

skiego przeżywanego pod hasłem  Eucharystia daje życie. Program duszpasterski przybli-

ża nam Eucharystię jako tajemnicę wyznawaną, przeżywaną i świętowaną. Rozpoczynany 

rok przyjmie hasło Zgromadzeni na świętej wieczerzy. Wydaje się, że jest szczególnie 

aktualny na czas powrotu do osobistego udziału w Eucharystii wszystkich wcześniej ko-

rzystajacych z dyspensy od udziału w niedzielnej i świątecznej Eucharystii.     

W pierwszą niedzielę adwentu podczas Mszy św. o godzinie 7.30 pobłogosławi-

my opłatki i świece wigilijne Caritas, które później rozprowadzimy w parafii.  

W dni powszednie adwentu będziemy odprawiać roraty o godzinie 6.30. 

 

4. W najbliższą sobotę, 28 listopada rozpocznie się Jerycho Żywego Różańca na 

rozpoczęcie nowego roku liturgicznego. Do szczegółów i  zapisów możliwych jedynie 

elektronicznie odsyłamy z naszej strony internetowej. Dziękujemy zelatorom róż różań-

cowych, którzy włączyli róże w nurt nieustającej przez tydzień modlitwy.   

 

5. Przed świętami osoby starsze i chore zaopatrzymy sakramentami świętymi wy-

jątkowo w sobotę, 12 grudnia od godziny 9.30. Prosimy o zapisy chętnych w zakrystii. 

 

6. Cieszy zaangażowanie młodych wolontariuszy Zespołu Charytatywnego w wy-

dawanie używanej odzieży potrzebującym. Możemy sobie pozwolić na wydawanie jej co 
tydzień z zachowaniem obostrzeń sanitarnych. Potrzebujących zapraszamy w najbliższy 

czwartek od 17.30 do 19.30.  

 

7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Annę Smoleń, śp. Marka Waśniow-

skiego i śp. Jolantę Jasieńską-Orłowską, a w kościele Najświętszego Imienia Jezus we 

Wrocławiu śp. kardynała Henryka Gulbinowicza. Wieczny odpoczynek racz Im dać Pa-
nie... 


