
                        INTENCJE  MSZALNE   26 XII – 1  I 

Poniedziałek  26  XII 

 7.30  ++ Genowefa i Julian 

9.00   rez. 

10.30  Dziękczynno-błagalna w 51 r. ślubu, dla Marii i Ryszarda, z prośbą o Boże 

           Błogosławieństwo dla nich i dla całej rodziny 

12.00  1) + Stefan Gantkowski  w 9 r. śmierci 

           2)  Jubileusz 25 i 50 lecia Sakramentu Małżeństwa 

13.15  Za Parafian 

17.00  ++ Kazimierz Iwulski, Paweł Iwulski 

18.30  ++ Sabina i Bolesław. Maria i Regina 

Wtorek  27  XII 

  7.00  ++ rodzice Maria i Bogdan Choczewscy, jako dar wdzięczności za wszelkie dobro 

           - intencja od syna. 

  7.30  O Boże Błogosławieństwo, opiekę MB, zdrowie i potrzebne łaski dla Rafała 

18.30  ++ Ryszard Mucha. Jarosław Czapik 

Środa   28  XII 

  7.00 + Marianna w 23 r. śmierci 

  7.30 Dziękczynna z prośbą o Boże Błog. i zdrowie dla Agnieszki i Jerzego w 30 r. ślubu 

          i dla ich dzieci. 

18.30 O Boże Błogosławieństwo i światło Ducha Świętego dla Izabeli i Zdzisława 

Czwartek  29  XII 

  7.00  ++ Maria i Kazimierz Wojas   

  7.30  + Jan Piwowar w 3 r. śmierci  

18.30  + Janina Kozioł i zmarli z rodziny 

Piątek  30  XII 

  7.00  1)  O Boże Błogosławieństwo i zdrowie dla Ewy 

           2)  Krystyna Chmielowska 

 7.30   + Jerzy Mertyn w 5 r. śmierci 

18.30  + Alfred i zmarli z rodziny 

Sobota  31  XII 

  7.00  1)  Dziękczynna z prośba o B. Błogosławieństwo, zdrowie, opiekę MB 

            i potrzebne łaski dla Zbigniewa i Krystyny 

           2)  ++ Jakub, Anna, Andrzej Szczygieł 

  7.30  Dziękczynna z prośba o Boże Błogosławieństwo, opiekę MB. i św. Aniołów 

           dla rodziny 

18.30  ++ Rodzice i rodzeństwo 

Niedziela   1  I 

  7.30  ++ Ludwika Wąchal w r. śmierci. Kazimierz Wąchal 

  9.00  ++ Mieczysław, Anna, Piotr, Julia, Adam 

10.30  + Hilda Kacprzyk / Msza święta gregoriańska 1 

12.00  ++ Leona, Michał 

13.15  Za Parafian 

17.00  + Zbigniew Mazur 

18.30  ++ Roman, Mieczysława i zmarli z rodziny 

20.00  + Irena Łukasik w 3 r. śmierci 
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WSPÓLNOTA 
BIULETYN  INFORMACYJNY  PARAFII ŚW. JANA  KANTEGO 

 

EWANGELIA  NA  NIEDZIELĘ   / J 1, 1-5. 9-14 / 

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na 

początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, co się stało. 

W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i 

ciemność jej nie ogarnęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, 

gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go 

nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, 

którzy Je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię 

Jego, którzy ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo 

stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką 

Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. 

 

 

REFLEKSJA       

Święty Jan ewangelista każe nam spojrzeć w stronę nieba. Żebyśmy nigdy nie zapomnieli, 

ze Bóg stał się człowiekiem i przyszedł na ziemię. A kiedy przyszedł, to jedni Go przyjęli,  

a inni nie. Przyjąć Boga, to wielka odpowiedzialność, ale jeszcze większe wyróżnienie. 

Przyjęcie Boga, daje moc stawania się dzieckiem Bożym ! 

W historii świata dzielimy czas na dwie części. Przed narodzeniem Chrystusa i po 

narodzeniu Chrystusa. Tym przełomowym wydarzeniem posługują się wierzący i 

niewierzący. Ten fakt uwzględniają również wyznawcy innych religii, chociaż do celów 

religijnych używają innych religijnych kalendarzy. Spróbujmy zatem ,,spojrzeć” w metrykę 

urodzin Pana Jezusa. I tu zaczynają się problemy. Żaden z Ewangelistów nie określił dnia 

ani miesiąca narodzin Jezusa. Tradycja Kościołów Wschodniego i Zachodniego przyjmuje 

zgodnie, że wydarzenie to miało miejsce w zimie. Nie wspomina natomiast o miesiącu i 

dniu narodzin, stąd też problemem jest wyjaśnienie ustanowienia daty Bożego Narodzenia 

na dzień 25 grudnia, obchodzonego przez chrześcijan jako dzień święty dopiero od końca III 

wieku lub początku wieku IV. Kościół pierwotny sprawą tą, jako nieistotną w zbawczym 

dziele Chrystusa, nie zaprzątał sobie głowy. Według najbardziej rozpowszechnionej 

interpretacji chrześcijanie III wieku nie znając faktycznej daty narodzin Chrystusa celowo 

obrali tę datę symboliczną, a mianowicie dzień przesilenia zimowego.  



Chodziło o to, by obchodzonemu w tym dniu w Rzymie pogańskiemu świętu narodzin boga 

Słońca, ustanowionemu jako święto państwowe przez cesarza Aureliana właśnie w końcu III 

wieku, przeciwstawić narodzenie Boga-Człowieka, Jezusa Chrystusa – Światłości świata, 

Światła na oświecenie pogan. Moment przyjścia na świat Chrystusa Pana dał początek 

obliczaniu lat według ery chrześcijańskiej. System ten wprowadził w roku 525 kanonista i 

chronograf rzymski Dionizy Mały. Problem tkwi w tym, że w rzeczywistości nie wiemy 

dokładnie, kiedy urodził się Jezus Chrystus. Datę tę próbował ustalić wspomniany już 

Dionizy, jednakże jego obliczenia wskazujące na rok 754 od założenia Rzymu (według 

kalendarza rzymskiego), jako datę narodzin Chrystusa,  nie były ścisłe. Dionizy pomylił się, 

jak sądzono do niedawna, o 4 lata. W rzeczywistości pomyłka okazała się być większa. 

Pomoc w dokładniejszym ustaleniu tej daty stanowi wzmianka, mówiąca o narodzinach 

Chrystusa za czasów Heroda Wielkiego. Herod umarł w ostatnich dniach marca lub na 

początku kwietnia w 4 roku p.n.e, zatem uwzględniając czas potrzebny na wydarzenia 

opisane przez św. Mateusza, a więc pokłon Mędrców, rzeź niewiniątek, ucieczkę Świętej 

Rodziny do Egiptu i jej tam pobyt, co działo się jeszcze za życia Heroda Wielkiego, należy 

przyjąć, że Jezus Chrystus urodził się na kilka lat przez jego śmiercią, zatem przez rokiem 4. 

p.n.e. Niezwykle pomocną w ustaleniu przybliżonej daty narodzin Chrystusa jest wzmianka 

zamieszczona przez św. Łukasza, który pisze, że rzecz działa się za panowania cezara 

Augusta Oktawiana (władał cesarstwem w latach 31 p.n.e. - 14 n.e.) podczas zarządzonego 

przez niego spisu ludności, wówczas "gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz". Pełnił od 12 

roku p.n.e. urząd konsula, a od 6 roku n.e. sprawował urząd gubernatora (wielkorządcy) 

Syrii. Cesarz August w okresie swego panowania przeprowadził trzy razy spis obywateli 

Imperium Rzymskiego, mianowicie w latach 28 i 8 p.n.e. oraz w roku 14 n.e. Niezależnie od 

spisu obywateli rzymskich odbywały się regularne spisy ludności w poszczególnych 

prowincjach cesarstwa. Wiadomo np., że tego rodzaju spisy miały miejsce w Egipcie co 14 

lat. Autor Dziejów Apostolskich podaje, a zromanizowany historyk żydowski Józef 

Flawiusz to potwierdza, iż takie wydarzenie miało miejsce w Palestynie w roku 6 n.e. Jeżeli 

zatem przyjąć, że spisy ludności w Palestynie, podobnie jak w sąsiednim Egipcie, odbywały 

się co 14 lat, to poprzedni spis w ojczyźnie Chrystusa Pana przypadłby na rok 8-7 p.n.e., a 

więc mniej więcej w tym samym czasie, w którym Oktawian August zarządził drugi spis 

obywateli rzymskich. Wszystko by się zgadzało, gdyby nie fakt, że w tym czasie 

Kwiryniusz nie był jeszcze wielkorządcą Syrii. Był nim niejaki Sentius Saturninus i to on 

rozpoczął wzmiankowany spis ludności Palestyny. Zdaniem Tertuliana spis ten rozpoczęty 

przez Sentiusza dokończył Kwiryniusz. Św. Łukasz zaś piszący z dość odległej perspektywy 

czasowej przypisał go właśnie Kwiryniuszowi, jako postaci wówczas na Wschodzie 

zdecydowanie bardziej znanej. Uwzględniając zatem wszystkie te, skąpe wprawdzie, ale 

tym bardziej cenne informacje, wypada przyjąć, że Chrystus Pan przyszedł na świat między 

8 a 6 rokiem p.n.e. (746-748 r. według kalendarza rzymskiego) za panowania cesarza 

Oktawiana Augusta, w czasie spisu ludności Palestyny przeprowadzonego przez 

gubernatora Syrii Sentiusza Saturninusa. /ks.B/ 

Z okazji przeżywanych Świąt Narodzenia Pańskiego – Wszystkim składamy 

najserdeczniejsze życzenia. Niech Nowonarodzony Jezus przynosi: gorącą miłość do Boga i 

Bliźniego, radość na każdy przeżywany dzień i wlewa w nasze serca pokój i otuchę. Szczęść 

Boże – kapłani parafii św. Jana Kantego. 

 

OGŁOSZENIA  DUSZPASTERSKIE  NA  UROCZYSTOŚĆ  BOŻEGO  NARODZENIA 

1) Jutro drugi dzień Świąt Bożego Narodzenia, święto św. Szczepana, składka na potrzeby 

UPJP 2. O godz. 12.00 Msza św. z udziałem choru parafialnego Amicus dla 36 par Złotych i 

24 par Srebrnych Jubilatów Małżeństwa. Jutro nie odprawiamy Mszy św. o godz. 20.00.  

We wtorek wspomnienie św. Jana Ewangelisty, w czasie mszy św. obrzęd pobłogosławienia 

wina. W środę wspomnienie śś. Młodzianków Męczenników, w piątek święto Świętej 

Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa, w sobotę wspomnimy św. Sylwestra papieża. W najbliższą 

niedzielę Uroczystość Matki Bożej Rodzicielki i 50 Światowy Dzień Pokoju. Po Mszach 

świetych adoracja Najświętszego Sakramentu. Msze święte jak w każdą niedzielę.  

2) Dziękujemy wszystkim, którzy zorganizowali i ubrali choinki, zmontowali szopkę i 

przygotowali w kościele górnym i dolnym dekorację bożonarodzeniową, przygotowującym i 

roznoszącym paczki świąteczne dla potrzebujących oraz przygotowującym wieczerzę 

wigilijną dla bezdomnych i potrzebujących, jak również tym, którzy tę wieczerzę 

obsługiwali. Szczególne podziękowania proboszcza dla księży Prałatów: Jana i Jacka, oraz 

wikariuszy, którzy służyli spowiedzią przed świętami. Organizatorzy Jarmarku 

świątecznego w Bożym Młynie dziękują za ofiary składane przy zakupie produktów. Na 

koncie Panama-zbiórka, na wyjazd młodych na kolejne ŚDM  zgromadzono po jarmarku 

2420 PLN.  3) Jadłodajnia św. Jana Kantego wznowi swoją działalność w poniedziałek 2 

stycznia 2017. 4) Msze święte do uroczystości Objawienia Pańskiego odprawiamy rano i 

wieczorem w kościele górnym. W sobotę 31 grudnia, o godz. 17.00 zapraszamy na 

nieszpory na zakończenie starego roku, z kazaniem podsumowującym mijający rok.  

Podczas nieszporów podziękujemy wspólnie za łaski, których Bóg udzielił nam od 

poprzedniego Sylwestra i przeprosimy za osobiste uchybienia. Bezpośrednio po 

zakończeniu nieszporów, ok. godz. 18.00 Msza święta. Kancelaria czynna w nadchodzącym 

tygodniu w czwartek i w sobotę. W okresie kolędowym spowiedź przed wieczorną Mszą św. 

o godz. 18.00.  5) Wizytę duszpasterską rozpoczniemy bezpośrednio po świętach, od wtorku 

27 grudnia. Jest to okazja do modlitwy rodziny z kapłanem, rozmowach o sprawach parafii i 

religijnych aspektach życia rodziny i przyjęcia błogosławieństwa na Nowy Rok.    

27 XII (wtorek) ks. Proboszcz od godz. 10.00 /  ul. Na Błonie 3, kl. I i III 

27 XII (wtorek) ks. Bogdan  od godz. 14.00 / ul. Armii Krajowej 83, kl. I, II, III, IV, V  

27 XII (wtorek) ks. Łukasz od godz. 10.00 / ul. Na Błonie 9, kl. I, II, III, IV 

28 XII (środa) ks. Proboszcz od godz. 10.00 /  ul. Na Błonie 3 kl. II i IV 

28 XII ( środa) ks. Bogdan od godz. 14.00 /  ul. Armii Krajowej 83,kl.VI,VII,VIII,IX,X,XI 

28 XII ( środa) ks. Łukasz  od godz. 10.00 /  ul. Na Błonie 9 kl. V, VI, VII 

29 XII (czwartek) ks. Proboszcz od godz. 10.00 /  ul. Na Błonie 9 a kl. VI, VIII 

29 XII (czwartek) ks. Bogdan  od godz. 14.00 /  ul. Na Błonie 15, kl. I, II, III, IV, V 

29 XII (czwartek) ks. Łukasz  od godz. 12.00 /  ul. Jabłonkowska  17 (cały blok) 

30 XII (piątek) ks. Proboszcz od godz. 10.00 /  ul. Na Błonie 9a , kl. VII i IX 

30 XII (piątek) ks. Bogdan od godz. 14.00 /  ul. Na Błonie 15, kl. VI, VII, VIII, IX,X 

30 XII (piątek) ks. Łukasz od godz. 10.00 / ul. Armii Krajowej 85, kl. od I  do VIII 

 

 


