
INTENCJE  MSZALNE   30 XI – 6 XII   2015 

 

Poniedziałek   30  XI 

   6.30  1)  + Kazimierz / Msza święta gregoriańska-zakończenie 

            2)  + Stanisława Krawczyk / od koleżanek 

   7.30  + Andrzej Dzięgielewski 

  18.30 ++ Andrzej i Maria 
                                  

  Wtorek     1  XII 
    6.30  + Andrzej Chwastek  

    7.30  ++ Franciszek i Władysław 

18.30 + Ewa Skała – w dniu urodzin 

               

Środa     2  XII 
   6.30  ++ Anna w 18 r. śmierci i Leonia 

   7.30  + Leszek Lowas 

 18.30   Intencja Radia Maryja 

 

 Czwartek  3 XII 

   6.30  O zdrowie, Boże Błogosławieństwo i opiekę M. Bożej  

            dla Barbary Kowalczyk i jej Mamy  

   7.30  ++ Weronika i Stanisław Kubiś 

 18.30  O Boże Błogosławieństwo i opiekę M. Bożej dla Barbary 

            

 Piatek    4  XII 

   6.30  W intencji Barbary, o Boże Błogosławieństwo, opiekę M. Bożej 

             i potrzebne łaski 

   9.00 ++ Janina i Stanisław 

 17.00 + Zbigniew Zwinogrodzki  

 18.30  Wynagradzająca NSPJ – od Straży Honorowej NSPJ 

 

Sobota  5  XII 

  6.30  ++ Stanisław Kuźmicz w r. śmierci, Stanisław Czarniecki, 

            Ryszard Grodziński, Elżbieta Turnau 

            2) ++ Maria i Władysław Wach 

  7.30  Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi – od Róż Różańcowych   

18.30  + Marian w 11 r. śmierci 
          
Niedziela  6  XII 

  7.30   Za Ojczyznę i wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi za zniewagi 

           - od IV Róży 

  9.00   ++ Czesław Sieńko w 10 r. śmierci i zmarli z rodziny 

10.30  + Ryszard Łach, Antonina Łach, Maria Szewczyk, Zofia Szeląg, Anna Szeląg 

12.00  ++ Andrzej, Stanisław, Wiktoria, Jerzy 

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Maria Groblicka, Leokadia Pacuła 

18.30  + Ryszard 

20.00  ++ Maria i Marian Malczykowie 
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WSPÓLNOTA 
 

BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 
                                                                                                       
EWANGELIA NA NIEDZIELĘ  / Łk 21 , 25-28, 34-36 / 
Jezus powiedział do swoich uczniów: Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na 

ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą 

ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną 

wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą 

i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża 

się wasze odkupienie. Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek 

obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka, jak 

potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie 

więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić 

i stanąć przed Synem Człowieczym.    

 

REFLEKSJA 

Adwent – oczekiwanie. Pewno już nie pierwszy w moim życiu. Pan Jezus powtarza, 

czuwajcie i módlcie się. Czuwanie – czyli gotowość na spotkanie z Nim. Modlitwa – czyli 

ciągły kontakt z Nim. Może w tym czasie oczekiwania znajdę czas i okazję, aby trochę 

przewartościować niektóre sprawy i zrobić porządek w swoim życiu, a na pierwszym 

miejscu postawić to co najważniejsze. Może…? 

 

 

Adwent – oczekiwanie. Chrześcijanie zapożyczyli tę nazwę od starożytnego zwyczaju 

rzymskiego. Każdorazowe uroczyste wejście cesarza do Rzymu, a przede wszystkim do 

świątyni w uroczystości państwowe – jego oczekiwanie i powitanie nazywano adventus, 

czyli nadejście. O wiele bardziej aktualne jest oczekiwanie ludu Bożego na przyjście Syna 

Bożego, Zbawcy rodzaju ludzkiego. W wieku IV Adwent obchodzono w Hiszpanii i Galii. 

W niektórych krajach lub regionach trwał (na wzór Wielkiego Postu) 40 dni. Rozpoczynał 

się od święta św. Marcina i trwał do Bożego Narodzenia. W liturgii rzymskiej, a potem w 

całym chrześcijańskim świecie przyjął się zwyczaj czterech tygodni (dokładnie chodzi o to, 

aby obejmował 4 niedziele). Miało to nawiązywać do tradycji oczekiwania na Zbawiciela  

przez 4 tysiące lat . 

                        Ach witaj, Zbawco, z dawna żądany, 

                         cztery tysiące lat wyglądany. 

 



  

 

Adwent rozpoczyna w Kościele nowy rok liturgiczny. Nie pokrywa się on z rokiem 

kalendarzowym, chociaż liczy tyle samo dni i tygodni. Rok liturgiczny rozpoczyna się 

zawsze od I Nieszporów I Niedzieli Adwentu, która przypada między 27 listopada a 3 

grudnia i trwa do I Nieszporów uroczystości Narodzenia Pańskiego, czyli do wieczora 24 

grudnia.  Trwa od 23 do 28 dni i obejmuje 4 niedziele. Dzieli się na dwie części: 

+ dni do 16 grudnia – wspominając pierwsze przyjście Chrystusa, kierujemy nasze myśli  

i serca ku radosnemu oczekiwaniu Jego powtórnego przyjścia na końcu czasów. 

+ dni od 17 do 24 grudnia – czas bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia 

Pańskiego. 

Ważne znaczenie w liturgii mają cztery niedziele adwentowe: 

-  I Niedziela Adwentu przypomina nam o obietnicy powtórnego przyjścia Pana Jezusa 

-  II i III Niedziela Adwentu (zwana Gaudete ) mówią o postaci Jana Chrzciciela 

-  IV Niedziela Adwentu skupia naszą uwagę na osobie Maryi  

W czasie Adwentu przypada zawsze ważna uroczystość – 8 grudnia obchodzimy uroczystość  

Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. 

 

Roraty- pierwsza (powinna być o wschodzie słońca) Msza święta w czasie Adwentu. 

Nazwa pochodzi od modlitewnego wezwania: rorate caeli desuper ( spuście rosę niebiosa ). 

Symbolem rorat jest świeca roratnia, przyozdobiona kolorem niebieskim (maryjnym)  

i umieszczona przed ołtarzem.   

Tegoroczny Adwent i roraty przeżywamy przygotowując się do dwóch bardzo ważnych 

wydarzeń: 1050 rocznicy Chrztu Polski i Światowych Dni Młodzieży. Będzie nam o tym 

przypominać Drzewo życia. Motywem graficznym jest drzewo, z którego przez 1050 lat 

wyrośli wielcy polscy święci – od świętego Wojciecha, do św. Jana Pawła II. A my wszyscy, 

poprzez Miłosierdzie Boże głoszone przez św. Faustynę Kowalską mamy się uczyć, jakie 

uczynki mamy przynosić w życiu codziennym. Praktycznie, a nie tylko w postanowieniach. 

 

Święta Barbara.  

Nie ma zbyt wielu pewnych historycznie źródeł, które pozwolą szczegółowo opisać życie 

św. Barbary. Według tradycji i legendy, była piękną córką bogatego poganina Dioskura   

z Heliopolis w Bitynii(Azja Mniejsza). Tam poznała chrześcijaństwo. Prowadziła ożywioną 

korespondencję z filozofem i pisarzem Orygenesem z Aleksandrii. Pod jego wpływem 

przyjęła chrzest i złożyła ślub czystości. Ojciec nie zgadzał się z tą decyzją i ją ukarał. Przez 

pewien czas Barbara była straszona więzieniem i głodzona. Gdy to nie poskutkowało, ojciec 

złożył na nią skargę sędziemu. Barbara została ukarana: najpierw chłostą, a następnie 

torturowana. W więzieniu, nocą miał jej  się objawić anioł, zaleczyć rany i przynieść 

Komunię świętą. Została skazana na karę śmierci, przez ścięcie, a wyrok wykonał jej ojciec 

Dioskur. Poniosła śmierć w 305 roku w Nikomedii lub Heliopolis (dzisiejsza Turcja). 

Jej męczeństwo i śmierć z ręki własnego ojca, sprawiły, że bardzo szybko powstał kult św. 

Barbary. W VI wieku jej relikwie cesarz Justynian sprowadził do Konstantynopola, stamtąd 

zabrano je w 1202 roku do Wenecji, a ostatecznie złożono w pobliskim Torcello. Święta 

Barbara jest patronkę dobrej śmierci, dlatego szczególnie czczą ją ci, którzy wykonują 

niebezpieczną pracę: górnicy, hutnicy, marynarze, rybacy, żołnierze, kamieniarze. 

      Słyszałem kiedyś takie stwierdzenie: dziś  każdy człowiek wykonuje niebezpieczną pracę 

– tą niebezpieczną pracą jest… nasze życie. Dlatego może warto czasami  ,,westchnąć” do 

św. Barbary o łaskę dobrej  śmierci…     /ks.B/ 

 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE 

1. NIEDZIELA  ADWENTU 

 

 

1. Dzisiaj rozpoczynamy adwent, radosne przygotowanie do powtórnego przyjścia Jezusa i 

do Świąt Bożego Narodzenia. Pierwsza niedziela adwentu rozpoczyna nowy rok liturgiczny, 

który przeżyjemy pod hasłem Nowe życie w Chrystusie. 

2. W imieniu wspólnoty Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym, Manus Domini i własnym, 

dziękujemy ks. bp. Grzegorzowi Rysiowi za przewodniczenie Mszy świętej i homilię oraz 

wszystkim kapłanom i wiernym którzy w miniony czwartek uczestniczyli w uroczystości 

zawierzenia wspólnoty Matce Najświętszej, bądź wspierali zgromadzonych na Eucharystii 

swoją modlitwą. 

3. W dni powszednie adwentu, roraty odprawiamy o godzinie 6.30. Pięć minut przed 

rozpoczęciem rorat pan organista poprowadzi próbę śpiewu. Roraty potrwają do godz. 7.15, 

aby dzieci mogły wrócić do domu na śniadanie i zabrać wszystko co potrzebne do szkoły. 

Zachęcamy dzieci, młodzież i dorosłych do udziału w roratach. Prosimy, aby dzieci 

przychodziły z lampionami i z serduszkami z dobrymi uczynkami. Dzieci wezmą udział w 

losowaniu figurki Dzieciątka Jezus. Roraty i ranne Msze święte w dni powszednie w kościele 

górnym.      

4. W pierwszy czwartek grudnia po wieczornej Mszy świętej - Godzina Święta, adoracja 

Najświętszego Sakramentu do 20.00. W pierwszy piątek spowiedź od 6.30 do 7.15, potem od 

godz. 8.30 do 9.00 i po południu od 16.00 do 19.00. W pierwszy piątek miesiąca roraty 

również o godz. 17.00, zwłaszcza dla dzieci. Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 

21.00. W pierwszą sobotę  Msza święta wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi o 

godz. 7.30. Chorych z posługą sakramentalną odwiedzimy w sobotę od godz. 9.30. 

5. Od dzisiaj przy skarbonie na stoliku rozprowadzamy świece w ramach Wigilijnego Dzieła 

Pomocy Dzieciom – pod hasłem Głodni miłosierdzia. Płomień tej świecy na wigilijnym stole 

jest znakiem naszej pomocy udzielonej najbardziej potrzebującym dzieciom w Polsce, Iraku i 

Syrii. Pięć złotych za każdą świecę (cena zakupu świecy przez parafię) przekazujemy dla 

Caritas Archidiecezji Krakowskiej, jeśli ktoś ofiaruje więcej – wesprze parafialny fundusz 

charytatywny. W najbliższych dniach łącznicy zaniosą do naszych domów pobłogosławione 

opłatki. Prosimy o ich życzliwe przyjęcie. 

6. Spotkanie łączników w poniedziałek o godz. 19.00 na plebanii. O tej samej godzinie jutro 

spotkanie Straży Honorowej NSPJ. W środę po Mszy św. wieczornej spotkanie Koła 

Przyjaciół Radia Maryja.  W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 7.300 zmiana 

Tajemnic Różańca.  Za tydzień na Mszę św. o godz. 10.30 zapraszamy rodziców i dzieci z 

klas III szkoły podstawowej. 

7. W najbliższą niedzielę po Mszy św. o godz. 10.30 św. Mikołaj odwiedzi dzieci, a potem 

zejdzie do dolnego kościoła i rozda prezenty. Rodziców prosimy o kontakt od godz. 10.00 w 

kaplicy. 

8. Już dziś, z racji jutrzejszych imienin, panu Organiście Andrzejowi Garbieniowi składamy 

życzenia Bożego Błogosławieństwa. 

9. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Andrzeja Marczyka. 

Dobry Jezu, a nasz Panie, daj mu wieczne spoczywanie… 

 

 


