INTENCJE MSZALNE od 30 listopada do 6 grudnia 2020
Poniedziałek, 30 listopada – ŚWIĘTO ŚW. ANDRZEJA, APOSTOŁA
6.30
1) + Helena Włodarczyk – Msza Św. gregoriańska; 2) + Wiktor Marciak – int. od Rady Stołecznej z Bachorowic; 3) + Zofia Syrda
7.30
++ Danuta i za ++ Zm. z rodziny Przybyło
18.30
+ Danuta Zintel
Wtorek, 1 grudnia
6.30
+ Józef Płaziński – int. od rodziny Podstolaków
7.30
+ Ewa Skała w rocz. urodzin
18.30
O bł. Boże i wszelkie łaski dla rodziny Grzegorza
Środa,
6.30
7.30
18.30

2 grudnia – WSPOMNIENIE BŁ. RAFAŁA CHYLIŃSKIEGO, PREZBITERA
O bł. Boże dla Barbary Gadomskiej
+ Ryszard Rybarski w 13. rocz. śm.
1) W intencji radio Maryja;
2) + Roman Stawowy – int. od Córki z rodziną w 3. rocz. śm.

Czwartek, 3 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. FRANCISZKA KSAWEREGO, PREZBITERA
6.30
7.30
18.30

1) ++ Irena, Jan, Bogdan i ++ Zm. z Rodziny;
2) O bł. Boże i zdrowie dla Janiny
Dziękczynna za 15. lat pożycia małżeńskiego Marcina i Izabeli z prośbą o bł. Boże na dalsze
lata życia, dla rodziny
+ Anna w 23. rocz. śm. i Leonia (ona)

Piątek, 4 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. JANA DAMASCEŃSKIEGO, PREZBITERA I
DOKTORA KOŚCIOŁ ORAZ ŚW. BARBARY, DZIEWICY I MĘCZENNICY
6.30
1) ++ Za Zm. Wypominanych w wypominkach; 2) Dziękczynna z prośbą o potrzebne łaski,
opiekę MB i wstawiennictwo św. Barbary dla Barbary Kowalczyk w dniu imienin;
9.00
+ Władysław w 18. rocz. śm.
17.00
++ Barbara, Maria i Józef
18.30
Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 5 grudnia
6.30
1) Dziękczynna w rocz. ur. Anny o bł. Boże, opiekę MB i wstawiennictwo św. Patronki;
2) + Wiktor Marciak – int. od Parafian z parafii św. Marcina z Marcyporęby
7.30
1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róży
VIII.; 2) O bł. Boże i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk
18.30
O zdrowie, bł. Boże, opiekę MB i wszelkie łaski dla Barbary Kowalczyk
II. NIEDZIELA ADWENTU, 6 GRUDNIA – WSPOMNIENIE ŚW. MIKOŁAJA, BISKUPA
7.30
imienin
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

O potrzebne łaski, opiekę MB i wstawiennictwo św. Barbary dla Barbary Kowalczyk z okazji
++ Wiktoria i Andrzej Janikowscy
++ Ryszard Łacek, Antonina Łacek, Maria Szewczyk, Zofia Szeląg, Anna Szeląg
++ Florentyna (ona) i Władysław Bąk
Za Parafian
++ Stanisław, Andrzej, Jerzy, Wiktoria
O bł. Boże i opiekę MB dla Iwony z okazji 50. rocz. ur. i Bogusławy (ona) 75. rocz. ur.
+ Monika Gołąb – int. od Wychowanków z Rodzicami
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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
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EWANGELIA NA I. NIEDZIELĘ ADWENTU – ROK B
/Mk 13, 33-37/
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Uważajcie, czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz
ma się podobnie jak z człowiekiem, który udał się w podróż. Zostawił swój dom,
powierzył swoim sługom staranie o wszystko, każdemu wyznaczył zajęcie, a
odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
Czuwajcie więc, bo nie wiecie, kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora
czy o północy, czy o pianiu kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał was śpiących. Lecz co wam mówię, do wszystkich mówię: Czuwajcie!».

REFLEKSJA
W przypowieści o panu udającym się w podróż i czuwających sługach
Chrystus wzywa nas do czuwania. To jest nasze obecne zadanie. Nie wiemy,
kiedy Pan przyjdzie. Mamy być gotowi, by pełnić Jego wolę. Może to będzie
potrzeba rozliczenia się z naszego życia w chwili śmierci. Może podjęcie czegoś zupełnie niespodziewanego. Różnego od naszych planów i przyzwyczajeń.
Bądźmy gotowi! Ufajmy, że On lepiej niż my ocenia, co jest rzeczywiście
dobre i potrzebne.

LITURGIA – PIĘKNO I ZAKORZENIENIE – SPRAWOWANIE
NAZWY
Sprawowanie Eucharystii określane było na przestrzeni wieków różnymi nazwami. Niektóre z nich są do dzisiaj powszechnie znane i używane, inne
znane są jedynie wąskiemu gronu historyków i liturgistów. W tym, ostatnim już
artykule wprowadzającym, warto zapoznać się z niektórymi z nich.
1. Łamanie chleba (he klasis tou artou) – to najstarsze określenie spotykane w pierwotnej
gminie, użyte w Dz 2, 42. 46; 20, 7
2. Uczta Pańska (Kyriake deipnon) – 1 Kor 11, 20
3. Eucharystia (hebr. berakah, toda) – używana od końca I w., występuje m.in. w gnostyckich Acta Thomae, syryjskiej Didaskalia, w pismach Ignacego z Antiochii, Justyna, Ireneusza,
Tertuliana i Hipolita. Powstała ona w wyniku tego iż łamaniu chleba towarzyszyła zawsze
modlitwa dziękczynna. Poza tym oznaczała również konsekrowane dary chleba i wina. Z tą
nazwą łączy się również inna – eulogia. Wskazuje ona na Eucharystię jako posiłek. Występuje
w 1 Kor 10, 16 jako kielich błogosławieństwa (poterion tes eulogias). Wyrażenie to było często
stosowane od III do V w. Używa go Cyryl z Jerozolimy w swoich Katechezach mistagogicznych. Hipolit Rzymski natomiast posługuje się nim do określenia chleba spożywanego podczas
agap (niekonsekrowango) i to rozróżnienie przyjęło się w Kościele wschodnim, a w VI w. w
Galii.
4. Sacrificium, ofiara (gr. thysia) – stosowane przez Cypriana i Augustyna, na terytorium
łacińskim stosowano także nazwy: oblatio, offerrere , sacrificari. Do VI w. oblatio była nawet
zwyczajną nazwą Mszy Św.
5. Dar (kurbono – w lit. syryjskiej, patarag – w lit. armeńskiej)
6. Zbliżać się, przystępować do Pana (kurobho – w lit. zachodniosyryjskiej, prosfora – w lit.
wschodniej greckiej) – termin stosowany przejściowo
7. Sacrum (Etiopia, Arabowie), sancta, sacra
8. Dominicum (Afryka – męczennicy z Abiteny: sine dominico non possumus)
9. Collecta (Afryka – zebranie, zgromadzenie, gr. synaksis) – określenie to dominowało od
IV w., a następnie zostało zastąpione słowem Eucharistia
10. Liturgia (służba) – od IX w.
11. Summum officium – późne średniowiecze
12. Missa (l. mn. Missae) – Nazwę tę, najbardziej przyjętą i stosowaną w średniowieczu, jedni
wywodzą od modlitw wysyłanych ku Bogu i nawiązują do XVII rozdziału Reguły Benedykta,
w którym mowa jest o missae. Inni rozumieją to słowo jako specjalną czynność posłanego – w
nawiązaniu do hebrajskiego missah. Jeszcze inni widzą tu związek z rzymskim zwyczajem
rozwiązywania zgromadzenia, kończenia obrad (missa = dimissio – imiesłów od mittere –
posyłać, dimittere – wysyłać, odesłać). Jednakże zarówno druga jak i trzecia koncepcja nie są
dzisiaj powszechnie uznawane. Słowo missa stało się określeniem Mszy Św. w IV w. Oznaczało nie tylko rozesłanie, jak twierdzą niektórzy, ale także sprawowanie liturgii godzin i celebrację Mszy Św. w pełnym tego słowa znaczeniu.
13. Tajemnica (gr. mysterion, l.mn. mysteria) – m.in. u Jana Chryzostoma; łacińską odmianą
tego słowa jest „sacramentum”
14. W pierwotnym Kościele Eucharystię określano również krótkimi formułami:
a) Maranatha – 1 Kor 16, 22; b) W górę serca – od III w.; c) Być z Panem – 1 Tes 4, 17; Flp
1, 22; 2 Kor 3, 4;d) Życie – w punickiej mowie z czasów Augustyna

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA I. NIEDZIELĘ ADWENTU

1. Rozpoczynamy Adwent w nowym Roku duszpasterskim pod hasłem Zgromadzeni
na świętej wieczerzy. Towarzyszy mu hasło biblijne: Ojciec mój da wam prawdziwy chleb z
nieba” (J 6, 32)
Od jutra w dni powszednie Roraty o 6.30. W czasie kazań roratnich skorzystamy z
materiałów duszpasterskich Cud nad cudami pomagających mocniej uwierzyć w obecność
Chrystusa w każdej Mszy św. i głębiej ją przeżywać. Pięć minut przed rozpoczęciem rorat p.
organista poprowadzi próbę śpiewu.
W adwencie transmitujemy dzieki życzliwości realizatorów z Manus Domini Msze
św. w niedziele o godzinie 12.00 i Roraty w dni powszednie o 6.30. Zapraszamy również na
rekolekcje adwentowe dominikanina, o. Adama Szustaka transmitowane przez Stację 7 z kaplicy MB Miłosiedzia.
2. Dziś pobłogosławi(liś)my opłatki i świece wigilijne Caritas. Opłatki można nabyć
jedynie w zakrystii, świece w cenie nie mniejszej niż 6 PLN przy biuletynie Wspólnota. Wspieramy w ten sposób cele charytatywne w naszej diecezji i w parafii.
3. Jutro swięto św. Andrzeja, w czwartek wspomnienie św. Franciszka Ksawerego, w
piątek wspomnienie św. Barbary.
W pierwszy czwartek grudnia na zakończenie adoracji Najświętszego Sakramentu o
18.00 Nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego z modlitwą o powołania kapłańskie i zakonne,
oraz za duchownych, pracowników naukowych, studentów i korzystających z pomocy charytatywnej w naszej parafii. Do 20.00 adoracja IHS animowana przez Manus Domini. W pierwszy
piątek miesiąca o 6.30 i o 17.00 Roraty, oraz o 9.00 i 18.30 pozostałe Msze św. Okazja do
spowiedzi jak zawsze. Adoracja od 19.15 do 20.30 animowana przez Honorową Straż NSPJ. W
sobotę o 7.30 Msza św. wedle formularza o Niepokalanym Sercu Maryi, po niej pierwszosobotnie nabożeństwo maryjne. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych.
4. Trwa Jerycho Różańcowe. Jeśli ktoś nie uczestniczy w wybranej godzinie modlitwy
tej inicjatywy modlitewnej, może taką modlitwę ofiarować w czwartek, 5 grudnia od godziny
8.00 do 18.00 w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu. Wtedy pierwszą część kolejnej
godziny adoracji poświęcamy na modlitwę wspólną, drugą na modlitwę w ciszy.
5. Ponieważ trudno się spodziewać dzieci na roratach w stanie pandemii, gorąco polecamy pielęgnowanie w gronie rodzinnym praktyk adwentowych (obecność św. Mikołaja, modlitwa rodzinna przed figurką czy obrazem Matki Bożej, kalendarz adwentowy wypełniany
codziennymi dobrymi uczynkami) Rannym ptaszkom wśród dzieci polecamy przed zdalnymi
lekcjami transmisję rorat o 6.30.
6. W grudniu rozpoczyna swą działalność po przerwie spowodowanej pandemią Poradnia Życia Rodzinnego. Rejestracja wizyty na stronie Fundacji Towarzyszenia Rodzinie.
7. W minionym miesiącu oprócz bieżących opłat zapłaciliśmy za wykonanie elementów zdobniczych do konfesjonału dźwiękoszczelnego (pola witrażowe i rzeźbione płyciny
lipowe) oraz za montaż nowego mechanizmu chroniącego IHS przy adoracji w kościele dolnym 16 tys. PLN. Dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. W najbliższą, pierwszą niedzielę
miesiąca zbierzemy składkę na cele inwestycyjne w parafii. Z góry dziękujemy dokonującym
przelewów na ten cel na konto parafii.
8. Wolontariusze z Bożego Młyna chętnie pomogą posprzątać mieszkanie, umyją
okna, powieszą firanki osobom starszym i chorym. Całkowicie bezpłatnie. Proszą o kontakt
telefoniczny na numer dostępny w zakrystii (535 585 895). Nadal przyjmują zgłoszenia osób
potrzebujących codziennych ciepłych posiłków lub wsparcia żywnościowego raz w tygodniu.
9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Janusza Pychowskiego. Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie...

