INTENCJE MSZALNE od 21 grudnia do 27 grudnia 2020
Poniedziałek, 21 grudnia –

WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA KANIZJUSZA, PREZBITERA I DOKTORA
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KOŚCIOŁA

6.30
7.30
18.30

1) + Cecylia Spytek – int. od wnuka, Dariusza z Żoną; 2) ++ Jan i Wiktoria, Maria i Anna;
3) + Wiktor Marciak – int. od Wspólnoty Sióstr Nazaretanek w Marcyporębie
+ Ludwik Szostak
+ Elżbieta Budzyna

Wtorek, 22 grudnia
6.30
1) + Aleksandra Hohol – int. od Róży VI; 2) + Bronisława (ona) Sieradzan – int. od Róży III.
7.30
+ Janusz Kapałka – int. od Koleżanek i Kolegów z VALEO
18.30
+ Bogdan Żymankowski
Środa,
6.30
7.30
18.30

23 grudnia
+ Aleksandra Hohol – int. od Róży VIII.
++ Genowefa, Mieczysław, Janusz i Dawid Kowalczyk
+ Jan Strojny

Czwartek, 24 grudnia – WIGILIA BOŻEGO NARODZENIA
6.30
1) ++ Zofia Róg w 1. rocz. śm., + Stanisław, mąż i + Krzysztof, syn; 2) ++ Łucja, Adam Paulińscy; ++ Jadwiga, Marian Suwara
7.30
1) + Marian Włodarczyk w 3. rocz. śm.; 2) O bł. Boże i zdrowie dla Zofii i Stefana w 56. rocz. ślubu;
3) + Wiktor Marciak – int. od Dyrekcji i Pracowników SP im. św. Jana Pawła II w Marcyporębię
00.00
PASTERKA: 1) Za Parafian; 2) ++ Julianna, Helena, Józef, Kazimierz; 3) ++ Stanisława (ona) i Stefan
Rajcowie; 4) + Julian Dobrowolski – int. od Żony, Córki i Syna; 5) + Wiktor Marciak – int. od Ochotniczej Straży
Pożarnej w Marcyporębie

Piątek,
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

25 grudnia – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
++ Jan i Wiktoria, ++ Maria i Anna
++ Józefa (ona), Stanisław, Urszula
++ Jan, Aniela, syn Alojzy
++ Teresa i Władysław Waśniowski
Dziękczynna w 54. rocz. ślubu Marii i Anastazego, prosząc o bł. Boże oraz opiekę MB dla całej Rodziny

+ Zofia Turecka – int. od rodziny Kołodziejczyków
+ Wiktor Marciak – int. od Marii i Rafała Bigaj z Córkami
++ Wacław w 13. rocz. śm. i + Jerzy w 10. rocz. śm.

Sobota, 26 grudnia – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
7.00
++ Genowefa, Julian, Bolesław
9.00
+ Teresa Kralka
10.30
+ Stefan Gantkowski
12.00
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i opiekę MB oraz zdrowie dla Marii i Ryszarda z okazji 55. rocz. ślubu i Ich Rodziny
13.15
Za Parafian
17.00
++ Bolesław Jabłoński, żona, Sabina, syn, Wojciech; ++ Maria i Regina Bogacz
18.30
+ Jan NAKONECZNY – int. od Żony z Synami
NIEDZIELA W OKTAWIE NARODZENIA PAŃSKIEGO – ŚWIĘTO ŚW. RODZINY,
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA, 27 grudnia
7.30
+ Jan Misiak w 20. rocz. śm.
9.00
++ Seweryna (ona), Ludwik, Marianna, Piotr
10.30
+ Jan Tekiela
12.00
Jubileusz 25. i 50. lecia zawarcia sakramentu małżeństwa
13.15
Za Parafian
17.00
+ Aleksandra Hohol – int. od Znajomych
18.30
+ Józef Płaziński
20.00
+ Aleksandra Hohol – int. od Sąsiadów z klatki IV.

WSPÓLNOTA
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO
jankanty.pl

EWANGELIA NA IV. NIEDZIELĘ ADWENTU
/Łk 1, 26-38/
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do
Dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na
imię Maryja. Wszedłszy do Niej, anioł rzekł: «Bądź pozdrowiona, łaski pełna, Pan
z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami». Ona zmieszała się na te słowa i
rozważała, co by miało znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój
się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego,
a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba
na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła:
«Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego okryje Cię cieniem. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, którą miano za
niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja:
«Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego». Wtedy odszedł od Niej anioł.

REFLEKSJA
Zwiastowanie to dialog anioła Gabriela z przyszłą Matką Zbawiciela.
Skromnie i z godnością pyta i wyraża gotowość jako oddana Bogu Służebnica.
Moc Ducha Świętego spowodowała poczęcie w Jej łonie bez udziału mężczyzny
ludzkiego istnienia Wcielonego, Syna Bożego. Przez dziewięć miesięcy rozwijał
się w Niej. Dziś, rozważając to, co dokonało się na początku i na końcu tych dziewięciu miesięcy, módlmy się o poszanowanie, każdego poczętego życia i o szacunek oraz konkretną pomoc dla noszących je matek.

ODPUSTY Z OKAZJI ROKU JUBILEUSZOWEGO

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV. NIEDZIELĘ ADWENTU

NA CZEŚĆ ŚWIĘTEGO JÓZEFA, CZ. I

1. Dzisiaj przy wejściu głównym członkowie Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini
rozprowadzają do wyczerpania 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. Roraty w dni powszednie ostatniego tygodnia Adwentu o godzinie 6.30. Spowiadamy
do 23 grudnia podczas każdej Mszy św. lub po wcześniejszym umówieniu, również w domu tego,
kto nie może przybyć do świątyni.
3. W czwartek dzień Wigilii Bożego Narodzenia i 547. rocznica narodzin dla nieba naszego patrona, św. Jana Kantego. Nie odprawiamy Mszy św. wieczornej. Pasterka transmitowana o
godzinie 24.00. Nawiązując do parafialnej tradycji złożymy sobie wtedy życzenia Bożonarodzeniowe wykluczając łamanie się opłatkiem.
W czasie Pasterki kwestujemy na fundusz SOS dla ratowania życia nienarodzonych, zasilający potrzeby domów samotnej matki, prowadzenie okna życia i prowadzenie refleksji i szkoleń
dotyczących tematyki obrony życia. 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.
W czwartek, w Wigilię ostatnie w tym roku roraty o godzinie 6.30. Na zakończenie Rorat
losowanie figurki Dzieciątka Jezus dla dzieci, które uczestniczyły w roratach. Wtedy też zapraszamy dzieci z uzupełnionymi planszami roratnimi.
4. W piątek, w Uroczystość Bożego Narodzenia Msze święte według porządku niedzielnego. W sobotę, 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.
W najbliższą niedzielę święto Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa. Odprawimy Mszę
św. z obrzędem odnowienia przyrzeczeń małżeńskich dla Złotych i Srebrnych Jubilatów, którzy
zawarli związki małżeńskie w r. 1970 i w 1995 r.. Zgłoszonym wręczymy listy gratulacyjne z błogosławieństwem Metropolity Krakowskiego, Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.
Z racji wspomnienia św. Jana Ewangelisty podczas Mszy św. o godzinie 7.30 pobłogosławimy wino wykluczając tradycyjną degustację.
5. Do kosza przy ołtarzu w kościele górnym do najbliższego wtorku zbieramy dar ołtarza
na przygotowanie blisko 70 paczek świątecznych przez wolontariuszy związanych z Bożym Młynem i Zespołem Charytatywnym dla potrzebujących w parafii. Po spakowaniu ofiarowanych produktów młodzież rozniesie paczki potrzebującym w środę w godzinach południowych.
6. W kaplicy Matki Bożej Miłosierdzia ustawiliśmy konfesjonał dźwiękoszczelny. Z pracowni p. Roberta Pigonia otrzymaliśmy też monstrancję dedykowaną kaplicy i obrazowi Matki
Bożej Miłosierdzia. Aktem wystawienia Najświętszego Sakramentu w nowej monstrancji pobłogosławi(liś)my ją. Pierwszą spowiedzią w nowym konfesjonale dokona się jego błogosławieństwo.
Zapraszamy dziś po każdej Mszy św. na chwilę adoracji Najświętszego Sakramentu do dolnego
kościoła. Słabo słyszących lub tych, którzy nie zdążą się wyspowiadać w czasie Mszy św. w kościele górnym zapraszamy do kościoła dolnego.
O monstrancji i konfesjonale jako kolejnych etapach realizacji wystroju wnętrza kaplicy
Matki Bożej Miłosierdzia można poczytać na stronie internetowej parafii.
7. Dziękujemy lektorom z naszej parafii, którzy pomogli w poprowadzeniu grudniowego
spotkania członków Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
Łagiewnikach 12 grudnia. Dziękujemy panom kościelnym ze współpracownikami, pani florystce i
oazie młodzieżowej za przygotowanie dekoracji bożonarodzeniowej w kościele i w kaplicy.
8. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Edwarda Olecha i śp. Mariana Pastuszaka.
Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...

Z Rokiem św. Józefa, który potrwa przez następne 12 miesięcy związany jest dar specjalnych Odpustów – ogłosiła Penitencjaria Apostolska. Dar Odpustu zupełnego można otrzymać pod zwykłymi warunkami. Należą do nich:
spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna oraz modlitwa w intencjach Ojca Świętego. Wierni
powinni odrzucić wszelkie upodobanie do grzechu oraz uczestniczyć w wydarzeniach związanych w
Rokiem św. Józefa przy okazjach i w sposób wskazany przez Penitencjarię Apostolską.
Dekret stwierdza, że św. Józef był człowiekiem modlitwy, który zaprasza dzisiaj wszystkich do
pogłębienia dziecięcej relacji z Ojcem, pozwalającej rozeznać Jego wolę w życiu. Odpust zupełny zostaje
udzielony tym, którzy przez przynajmniej 30 min podejmą medytację nad modlitwą Ojcze Nasz lub wezmą udział w rekolekcjach lub jednodniowym dniu skupienia obejmującym medytację nad osobą Oblubieńca Maryi.
Św. Józef był człowiekiem sprawiedliwym, strzegącym głębokiej tajemnicy swojego serca. On
pomaga odkryć wartość ciszy oraz uczciwości w spełnianiu codziennych obowiązków. Ci, którzy w ciągu
tego roku, idąc za jego przykładem, spełnią uczynek miłosierdzia co do ciała lub duszy mogą również
uzyskać Odpust zupełny. Najważniejszym wymiarem powołania Józefa było pełnienie funkcji stróża
Świętej Rodziny z Nazaretu. Aby wszystkie rodziny chrześcijańskie czuły się wezwane do tworzenia tej
samej atmosfery jedności, miłości i modlitwy, w której żyła Święta Rodzina dar Odpustu zostaje udzielony rodzinom oraz narzeczonym, którzy odmówią modlitwę różańcową. Papież Pius XII wprowadził 1
maja 1955 r. święto Józefa Robotnika z intencją, aby wszyscy szanowali godność pracy oraz aby ona
inspirowała życie społeczne i prawa, oparte na równym podziale praw i obowiązków. Odpust zupełny
będą też mogli otrzymać ci, którzy zawierzą codziennie św. Józefowi swoją pracę oraz wierny wzywający
Cieśli z Nazaretu, aby każdy poszukujący pracy znalazł zajęcie oraz, aby praca wszystkich stawała się
godniejsza. Św. Józef jest ponadto patronem osób w niebezpieczeństwie, cierpiących, zmuszonych do
ucieczki, tych, którzy są odepchnięci oraz opuszczeni. Udziela się Odpustu zupełnego wiernym, którzy
odmówią Litanię do św. Józefa lub Akatyst ku jego czci (w całości lub przynajmniej w części), albo jakąkolwiek inną modlitwę do św. Józefa, według własnej tradycji liturgicznej w intencji Kościoła prześladowanego wewnątrz lub na zewnątrz oraz o umocnienie wszystkich chrześcijan poddanych różnym formom
prześladowania.
Aby podkreślić uniwersalność patronatu św. Józefa w Kościele, Penitencjaria Apostolska udziela Odpustu wiernym, którzy odmówią jakąkolwiek modlitwę prawnie zatwierdzoną lub spełnią innym akt
pobożności ku czci św. Józefa, szczególnie przy okazji świąt jemu dedykowanych, a więc 19 marca i 1
maja, a także w Święto św. Rodziny, w Niedzielę św. Józefa (według tradycji bizantyńskiej), 19 dnia
każdego miesiąca oraz w każdą środę, czyli w dzień szczególnie poświęcony św. Józefowi w tradycji
łacińskiej.
W aktualnym kontekście zagrożenia sanitarnego dar Odpustu zupełnego zostaje rozszerzony
szczególnie na starszych, chorych, konających oraz tych, którzy z uzasadnionych powodów nie mogą
wychodzić z domu, a którzy odrzucą wszelkie upodobanie do grzechu oraz będą mieli intencję zadośćuczynienia, kiedy tylko stanie się to możliwe trzem pozostałym zwykłym warunkom oraz we własnym
domu, lub tam, gdzie aktualnie się znajdują spełnią akt pobożności ku czci św. Józefa, ofiarując cierpienia
oraz niedogodności swojego życia.
Penitencjaria Apostolska wzywa ponadto wszystkich upoważnionych kapłanów oraz innych
szafarzy do chętnego posługiwania wiernym w sakramencie Pojednania oraz udzielania Komunii Św.
chorym…

