
INTENCJE MSZALNE od 5 do 11.12.2022 
PONIEDZIAŁEK, 5.12.2022 
   6.30 1. o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i potrzebne łaski  dla 
Barbary KOWALCZYK 
 2. + Maria TYLEK od Joanny i Marty MROWCZYK 
 3. o zdrowie i wypełnienie woli Bożej dla pani Calik z róży IV 
   7.30 + Piotr KURPIK w 13. rocznicę śmierci 
18.30 ++ Maria i Kazimierz BIAŁOTA 
WTOREK, 6.12.2022 
  6.30 + Bogdan i zmarli z rodziny WILECKICH; 7.30 + Jan TEKIELA 
18.30 O Boże błogosławieństwo dla Barbary KOWALCZYK 
ŚRODA, 7.12.2022 
  6.30 1.  o błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i zdrowie z okazji 
 imienin Barbary KOWALCZYK 
 2. o opiekę Ducha Świętego, Matki Bożej i Świętych Patronów w dobrej, 
 szczerej drodze życia 
  7.30 + Maria BIELA od Justyny i Pawła SZEWCZYKÓW 
18.30 W intencjach Rodziny Radia Maryja 
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, CZWARTEK, 8.12.2022 
  6.30 1. ++ Zofia, Franciszek, Jan 
 2. o Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej z okazji imienin dla 
 Marii 
  9.00 ++ Bolesław, Maria, Kazimierz, Barbara, Danuta i Maria  
17.00 ++ Maria, Michał MIKUTA w 19. rocznicę śmierci 
18.30 ++ Jacek, Jerzy, Michał, Katarzyna, Anna, Marcin, Kazimierz, Leokadia, 
Michał, Andrzej 
PIĄTEK, 9.12.2022 
  6.30 1. + Maria BIELA od Elżbiety i Jana WOJTYCZKÓW z rodziną 
 2. + Maria TYLEK od Małgorzaty i Łukasza MROWCZYKÓW 
  7.30 + Maria GAJEWICZ od rodziny BĄKÓW 
18.30 + Krystyna w 4. rocznicę śmierci 
SOBOTA, 10.12.2022 
  6.30 1. + Maria BIELA od rodziny WACHMANÓW 
 2. + Maria TYLEK od siostry Wiktorii FITA; 7.30 + Teresa 
18.30 ++ Genowefa, Mieczysław, Janusz, Dawid KOWALCZYKOWIE  
3. Niedziela Adwentu, 11.12.2022 
  7.30 + Małgorzata ŁOZIŃSKA; 9.00 Za Parafian 
10.30 ++ Paweł i Kazimierz 
12.00 ++ Seweryna (ona), Ludwik, Maggrianna, Piotr, Stanisław 
13.15 ++ Florentyna i Władysław BĄK, zmarli rodzice 
17.00 ++ Otylia, Julian ŁUKASIK, syn Jan, córka Agnieszka 
18.30 + Anna SOŁTYS; 20.00 + Maria BIELA od syna Łukasza z żoną Ulą  

4 grudnia 2022, nr 49 (425), rok VIII 
 

 

WSPÓLNOTA 

 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA 2. NIEDZIELĘ ADWENTU  /Mt  3, 1-12/ 
 W owym czasie pojawił się Jan Chrzciciel i głosił na Pustyni 
Judzkiej te słowa: «Nawracajcie się, bo bliskie jest królestwo niebieskie». 
Do niego to odnosi się słowo proroka Izajasza, gdy mówi: «Głos 
wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, dla Niego prostujcie 
ścieżki!» 
 Sam zaś Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany 
około bioder, a jego pokarmem były szarańcza i miód leśny. Wówczas 
ciągnęły do niego Jerozolima oraz cała Judea i cała okolica nad Jordanem. 
Przyjmowano od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy.  
 A gdy widział, że przychodziło do chrztu wielu spośród 
faryzeuszów i saduceuszów, mówił im: «Plemię żmijowe, kto wam 
pokazał, jak uciec przed nadchodzącym gniewem? Wydajcie więc godny 
owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić: „Abrahama 
mamy za ojca”, bo powiadam wam, że z tych kamieni może Bóg 
wzbudzić dzieci Abrahamowi. Już siekiera jest przyłożona do korzenia 
drzew. Każde więc drzewo, które nie wydaje dobrego owocu, zostaje 
wycięte i wrzucone w ogień. Ja was chrzczę wodą dla nawrócenia; lecz 
Ten, który idzie za mną, mocniejszy jest ode mnie; ja nie jestem godzien 
nosić Mu sandałów. On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem. 
Ma on wiejadło w ręku i oczyści swój omłot: pszenicę zbierze do 
spichlerza, a plewy spali w ogniu nieugaszonym». 
 
 REFLEKSJA 
 Jan poprzedza Jezusa nie tylko w narodzeniu. Poprzedza Zbawiciela w 
tym, że chrzci, jak i w tym, że składa świadectwo o chrzcie w Duchu Świętym. 
Chrzcie, który podobny jest do podmuchu oddzielającego plewy od omłotu i do 
płomienia, który spala to, co  bezużyteczne. Nagła, gwałtowna śmierć Jana, 
poprzedzająca takąż śmierć Jezusa jest dopełnieniem świadectwa Janowego o 
Jezusie, Baranku Bożym złożonym na ofiarę za grzechy ludzkości.  



WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY, tzn. w ZAPOWIEDŹ ZBAWIENIA 
 

 Nie sposób, żebyśmy czytając Ewangelię, nie czuli się przynaglani do 
zaangażowania na rzecz miłości, sprawiedliwości, wolności i pokoju. Jezus 
głosząc nadejście królestwa Bożego uzdrawiał, karmił, uwalniał i ratował 
zarówno człowieka – osobę, jak i człowieka - społeczność. Wprowadzał nową 
formę społeczności, czyli osobliwe, w ocenie wielu utopijne, królestwo pokoju i 
sprawiedliwości. Chrześcijanie również powinni dążyć do zaprowadzenia tego 
królestwa już tutaj na ziemi i do osiągnięcia go jako daru Bożego w niebie.   
     Podczas jednej z prelekcji we Wrocławiu bp Andrzej Siemieniewski, 
profesor teologii, od ponad roku ordynariusz legnicki zwrócił uwagę, iż wielu 
chrześcijan ma utrwalony w głowie obraz Kościoła jako nakręconego budzika. 
Utrzymują, iż Jezus nakręcił ten budzik w I wieku, potem zniknął, wstąpił do 
nieba i teraz Kościół nakręcony sam … chodzi. Zdaniem ordynariusza 
legnickiego należy włączyć tryb alarmu w tym budziku dla uśpionych 
powyższym obrazem.  Co miałoby być tym alarmem? Ewangeliczna, 
niezmiennie aktualna zapowiedź Jezusa, wypowiedziana po zmartwychwstaniu 
w Galilei, na górze, do apostołów, zamykająca Jego ostatni nakaz: Ja jestem z 
wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. (Mt 28,20b). Biskup 
argumentował, iż w Dziejach Apostolskich czytamy nie tylko o jednym zesłaniu 
Ducha Świętego. Obserwujemy dokonujące się wielokrotnie zsyłanie Ducha. Św. 
Łukasz ukazuje także nie jednorazowe ochrzczenie, ale ustawiczne chrzczenie 
wyznawców Chrystusa. Biskup dopominał się zatem i dziś otwarcia 
stanowiących Kościół na obecną moc z góry.  
 Załóżmy, teoretycznie, że Kościołowi udało się zaprowadzić 
sprawiedliwe społeczeństwo, w którym nie ma już zagrożenia dla pokoju i 
sprawiedliwości. Trwa w nim ten stan bez obawy destabilizacji. Czy to byłoby 
ostatecznym osiągnięciem zadań postawionych Kościołowi?  
   Nie. Wprawdzie zbawienie, które głosi Kościół rozpoczyna się już tu na 
ziemi. Kościół naśladując swego Założyciela stara się ratować pojedynczego 
człowieka, poprawiać relacje międzyludzkie, łagodzić rany, które wzajemnie 
zadali sobie ludzie i społeczeństwa. Kościół jest znakiem nadziei już tutaj na 
ziemi, w sprawiedliwych strukturach, które udaje mu się zaprowadzić. Nie 
mniej jednak nowe Jeruzalem, którego Kościół oczekuje, które zapowiada nie 
jest wynikiem starań i wysiłków ludzkich. Nawet, gdybyśmy uczynili wszystko, 
co w naszej mocy  dla dobra Kościoła, to i tak nowe Jeruzalem, nowe Miasto  
zstąpi w nasze ziemskie warunki, z nieba, od Boga (Ap 21,10). Św. Matka Teresa z 
Kalkuty przyglądając się Kościołowi apostolskiemu pyta nas: Po czym inni wtedy 
rozpoznawali prawdziwych chrześcijan? I odpowiada: Prawdziwych chrześcijan 
rozpoznawano po tym, że widzieli miłość, z jaką byli sobie nawzajem oddani.  
 Kościół Chrystusowy jest darem Boga i zapowiedzią ostatecznego 
Bożego daru, czyli zbawienia.  

 OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 2. NIEDZIELĘ ADWENTU 
 

 1. W Adwencie codziennie o 6.30 zapraszamy na Roraty. W zakrystii 
rozprowadzamy opłatki świąteczne. Przy biuletynie Wspólnota świece wigilijne 
Caritas, których koszty produkcji sięgają 9 PLN za sztukę.   
 2. We wtorek wspomnimy św. Mikołaja, biskupa, w środę św. 
Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła, w czwartek uroczystość Niepokalanego 
Poczęcia NMP. Msze św. w naszym kościele o godzinie 6.30, 9.00, 17.00 i 18.30. 
 O godzinie 12.00 w kościele dolnym adoracja Najświętszego Sakramentu 
zwana Godziną Łaski. Akatyst przygotowany przez młodzież oazową w czwartek  
ok. godziny 19.30 transmitowany przez Manus Domini jak każda suma 
niedzielna o 12.00 i każde Roraty. W Uroczystość po wieczornej Mszy św. 
zakończenie rekolekcji Seminarium Odnowy Wiary, organizowanych przez 
Katolicką Odnowę w Duchu Świętym Manus Domini.  
 3. Dziś, jutro i pojutrze adwentowe rekolekcje akademickie Wierzę w 
Kościół Chrystusowy, które prowadzi ks. Robert Młynarczyk. Codziennie w 
ramach rekolekcji Msza św. o 20.00 z nauką rekolekcyjną. Wspólnota Chemin 
Neuf zaprasza małżonków na spotkanie modlitewne Jedność z Bogiem w 
wymiarze pracy we wtorek o godzinie 19.00 w Sali nr 6.  
 4. Nie planujemy wyznaczonego dnia spowiedzi św. w parafii. Służymy 
spowiedzią podczas każdej Mszy św. w niedziele. W dni powszednie 
spowiadamy rano podczas Mszy św. o godz. 6.30 i 7.30 oraz wieczorem od 
godziny 18.00. Można również poprosić o posługę sakramentalną w mieszkaniu. 
Wizyta przedświąteczna kapłanów z IHS w sobotę 17 grudnia. Zapisy w 
zakrystii.  
 Nie organizujemy wieczerzy wigilijnej dla potrzebujących i bezdomnych. 
Wyposażymy ich tuż przed świętami w żywnościowe paczki świąteczne. Dziś po 
każdej Mszy św. można sprawdzić w zakrystii, czy potrzebujący z naszej okolicy 
jest wpisany na listę, lub go dopisać a od przyszłej niedzieli wesprzeć 
materialnym darem przygotowanie paczek. 
 5. W Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki, Maryi, 1 stycznia 2023  o 
godzinie 12.00 planujemy odprawić Mszę św. z obrzędem odnowienia 
przyrzeczeń małżeńskich dla Złotych i Srebrnych Jubilatów, którzy zawarli 
związki małżeńskie w r. 1972 i w 1997 r. Zainteresowanych udziałem w 
uroczystości prosimy o parafowanie lub dopisanie się do listy obecności 
jubilatów już dziś. Dla par, które potwierdzą do najbliższej niedzieli swój udział 
we Mszy św.,  przygotujemy listy gratulacyjne Metropolity Krakowskiego 
Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego.  
 6. Jutro od godziny 16.00 po raz pierwszy Boży Młyn rozda dary 
żywnościowe z Banku Żywności wyłącznie dla parafian z listy.   
 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Rafała Kłuska. Wieczny 
odpoczynek racz Mu dać Panie… 


