
INTENCJE MSZALNE od 12 do 18.12.2022 
PONIEDZIAŁEK, 12.12.2022 
   6.30 1. + Maria BIELA od wnuków Kornelii i Marcela 
 2. + Maria TYLEK od Anny JANIK z rodziną 
 3. + Rafał KURZYDYM od sąsiadki, p. MOTYKI 
   7.30 + Józef ŹRÓDŁOWSKI od sąsiadów z ul. Wiedeńskiej 
18.30 + Tomasz MARSZEWSKI od Heleny CZOSNOWSKIEJ 
WTOREK, 13.12.2022 
  6.30 + Antonina SKOCZEK w 18. rocznicę śmierci 
  7.30 + Józef ŹRÓDŁOWSKI od Grażyny i Zbigniewa MALCZYKÓW 
18.30 + Maria BIELA od Anny i Rafała KOWALSKICH 
ŚRODA, 14.12.2022 
  6.30 1. + Maria BIELA od Beaty  i Czesława PAGACZ 
 2. + Maria TYLEK od siostrzeńca Pawła FITA z rodziną z Tokarni 
  7.30 + Marian GADULA od rodziny KĘDZIORÓW 
18.30 + Wanda GAJEWICZ od koleżanek z Apteki Darów 
CZWARTEK, 15.12.2022 
  6.30 1. ++ Jan TEKIELA i jego rodzice 
 2. + Maria TYLEK od siostrz. Mirosława FITA z rodziną z Krzyszkowic 
  7.30 + Maria BIELA od Marii i Marka DZIADOWIEC 
18.30 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla Magdaleny i Mateusza i ich rodzin 
PIĄTEK, 16.12.2022 
  6.30 1. + Maria BIELA od Alicji ZAGÓL 
 2. ++ Romana (ona), Anna, Józef KUŚNIERZ, Stefania, Józef JANIŚ 
 3. + Krystyna DUDAR, Mikołaj, Zofia, Helena, Eugeniusz i ich dzieci, 
 chrzestny Gerard MAYER 
  7.30 ++ Irena i Andrzej BOROWICCY, 18.30 Intencje nowennowe 
SOBOTA, 17.12.2022 
  6.30 1. + Maria BIELA od córki Katarzyny 
 2. ++ Maria i Jan, ks. Marian 
  7.30 ++ Irena i Andrzej BOROWICCY 
18.30 ++ Władysław w 25. rocznicę śmierci, Anna, Stanisław i ich rodzice  
4. Niedziela Adwentu, 18.12.2022 
  7.30 O błog. Boże i opiekę Matki Bożej dla ks. Bogusława SROKI 
  9.00 ++ Jan, Antonina, Leon CADER, Eugenia RADWANEK, Tomasz 
WSZOŁEK, Józef, Janina DROŻDŻEŃSCY, 10.30 Za Parafian 
12.00 ++ Seweryna (ona), Ludwik, Marianna, Piotr, Stanisław 
13.15 ++ Stanisław, Barbara, Andrzej, Jerzy, Wiktoria 
17.00 ++ Józefa i Andrzej KOWALIK od córki Lucyny z rodziną 
18.30 Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
Agnieszki i Piotra w ich rocznicę ślubu oraz dla Zuzi i Szymka 
20.00 ++ Jakub, Anna, Andrzej SZCZYGIEŁ  
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BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 
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EWANGELIA NA 3. NIEDZIELĘ ADWENTU  /Mt  3, 1-12/ 
 

 Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 
uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też 
innego mamy oczekiwać?» Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie 
Janowi to, co słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, 
chromi chodzą, trędowaci zostają oczyszczeni, głusi słyszą, umarli 
zmartwychwstają, ubogim głosi się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, 
kto nie zwątpi we Mnie».  
 Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Co 
wyszliście obejrzeć na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale co 
wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w 
domach królewskich są ci, którzy miękkie szaty noszą. Po co więc 
wyszliście? Zobaczyć proroka? Tak, powiadam wam, nawet więcej niż 
proroka. On jest tym, o którym napisano: „Oto Ja posyłam mego 
wysłańca przed Tobą, aby przygotował Ci drogę”. Zaprawdę, powiadam 
wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy od Jana 
Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż 
on». 
 REFLEKSJA 
  
 Najpierw o tym, czego spodziewa się od nas Bóg. Nie ma miejsca w 
Bożych planach na niestałość, chwiejność, lękliwość ludzką w rodzaju kołyszącej 
się na wietrze i naginającej się w różne strony trzciny. Tyle dobra otrzymujemy 
codziennie z niebios. Pozostaje nam tylko współpracować z łaską Bożą i w 
każdej okoliczności wypełniać obrane, czy powierzone sobie zadanie. To właśnie 
zasługuje na pochwałę Jezusa.  
 Teraz o tym, co my powinniśmy sądzić o Jezusie. To, co usłyszymy 
podczas modlitwy zadawszy Mu pytanie wprost: Jezu, kim Ty jesteś?  



WIERZĘ W KOŚCIÓŁ CHRYSTUSOWY, 
czyli w KOMUNIĘ BOGA Z LUDŹMI 

 Kościół niesolidarny byłby sprzecznością samą w sobie. Pojęcia ‘Kościół’ i 
‘niesolidarny’ wykluczają się wzajemnie. Kościół to miejsce, w którym objawia 
się ciągła solidarność Boga z człowiekiem. Ludzie zachowujący jedność z 
Bogiem powinni tą jedność kontynuować między sobą. Zadbać o to, by każdy 
człowiek mógł doświadczyć solidarnej komunii z Bogiem.  
 Bóg chce zgromadzić w Kościele wszystkich ludzi. Wizja apokaliptyczna 
niebiańskiego Jeruzalem określa je jako mieszkanie Boga z ludźmi. (por. Ap 21,3) 
Kościół jest zapowiedzią, przedsmakiem niebiańskiej Ojczyzny. Żyć w jedności, 
to nie jest mrzonka, czy pobożne, w znaczeniu nierealne życzenie. To jest 
wyzwanie do wypełnienia dla ludzi stanowiących Kościół. W konstytucji Lumen 
Gentium Soboru Watykanskiego II czytamy, iż Kościół jest znakiem i narzędziem 
komunii ludzi z Bogiem i ludzi pomiędzy sobą. Co to znaczy?  
 Znaczy to, że nie ma opcji, że Kościoła nie będzie. Pozostaje jedna opcja, 
jedna droga. Taka mianowicie, że Kościół będzie i będzie solidarny. Najwyżej ci, 
którzy tego nie akceptują – sami wysuną się poza nawias Kościoła, to znaczy ich 
w Kościele nie będzie.   
 Bóg próbuje przez Kościół dotrzeć do ludzi wszystkich narodów, czasów 
i kultur, by im pomóc. Kościół na wzór Jezusa nie zapomina o bezsilnych, 
prześladowanych, znędzniałych moralnie i materialnie, nie zapomina o tych, o 
których inni najchętniej by zapomnieli. Przecież wiele jest takich środowisk w 
społeczeństwach, które chcą uczynić świat bardziej ludzkim. Po stronie tych 
właśnie środowisk stoi Bóg i Kościół. Kościół nadaje Bożemu zbawieniu ludzkie 
oblicze.  
 Kościół owszem interesuje się sferą prywatną, sprawą zbawienia każdego 
człowieka z osobna. Dla Kościoła jest ważny pojedynczy człowiek, bo jest on tak 
samo ważny dla Boga. Gdyby na świecie nie było żadnego innego człowieka 
tylko Ty albo ja, to i tak byłoby zbawcze wcielenie z Betlejem i zbawcza śmierć 
Jezusa prowadząca do zmartwychwstania na Golgocie. Niemniej jednak, choć 
każdy z nas jest wyjątkowy i niepowtarzalny, każda i każdy z nas od urodzenia 
jest zdany na wspólnotę z innymi ludźmi. Tworzymy relacje z innymi ludźmi, a 
ich stabilność, trwałość jest dla nas źródłem radości i szczęścia. Jeśli brakuje tej 
stabilności i trwałości, smutniejemy i kurczymy się z żalu.  
 Już prehistoryczny protoplasta Adam usłyszał Bożą konkluzję: Nie jest 
dobrze, by człowiek był sam. Uczynię mu pomoc podobną do niego (por. Rdz 2,18) 
Przekonujemy się, czytając te słowa, że Bóg od początku i niezmiennie 
interesuje się całościowym dobrem człowieka, również i tym, co pozwala mu 
rozwijać się przez różnorodne współdziałanie – we wspólnocie ludzkiej. Kościół 
także zachęca nas do tego, żebyśmy pomogli żyć lepiej choćby jednej osobie i w 
ten sposób uzasadnić dar swojego życia (por. Franciszek, Evangelii Gaudium 
274) 

 
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 3. NIEDZIELĘ ADWENTU 

 
 1. Z dniem 9 grudnia br. Metropolita Krakowski Arcybiskup Marek 
Jędraszewski przyjął zrzeczenie się przez ks. Zbigniewa Ziębę urzędu 
proboszcza parafii św. Jana Kantego w Krakowie na osiedlu Widok 
zadeklarowane przez niego w piśmie z 3 grudnia br., udzielił mu urlopu od 
obowiązków duszpasterskich spełnianych w Archidiecezji Krakowskiej do 30 
czerwca 2023 roku i zezwolił mu na zamieszkanie w domu rodzinnym w 
Kościelisku, wyrażając jednocześnie wdzięczność za posługę duszpasterską w 
ww. parafii. W jego miejsce z dniem 10 grudnia 2022 mianował proboszczem 
parafii św. Jana Kantego ks. kanonika Jacka Pierwołę, dotychczasowego 
proboszcza w Parafii pw. Przenajświętszej Trójcy w Krzywaczce.  
 Do urzędu parafialnego parafii św. Jana Kantego wpłynął również dekret 
Metropolity Krakowskiego zwalniający z dniem 9 grudnia z obowiązków 
wikariusza w naszej parafii ks. Kacpra Nawrota i mianujący go z dniem 10 
grudnia wikariuszem w parafii pw. NMP Królowej Polski w Michałowicach. 
  Ustępujący proboszcz oświadcza, iż odchodzi z parafii nie obciążywszy 
jej żadnymi długami, przeprasza jeśli ktoś poczuł się dotknięty podejmowanymi 
przez niego decyzjami i pozostawia bieżący tydzień na wyrażenie ewentualnych 
uzasadnionych roszczeń, którym chętnie zadośćuczyni. Księża odchodzący z 
parafii dziękują wszystkim kapłanom, z którymi mieli okazję współpracować i 
wiernym za ofiarną współpracę oraz modlą się życzliwie o obfite owoce życia 
duchowego parafii w jedności i harmonijnej współpracy pod opieką nowego 
proboszcza i całego zespołu duszpasterskiego z nowym wikariuszem. 
 2. We wtorek wspomnimy św. Łucję, dziewicę i męczennicę, w środę św. 
Jana od Krzyża, prezbitera i doktora Kościoła. W trzeci czwartek miesiąca 
nabożeństwo ku czci  św. Jana Pawła II, Patrona Rodzin z rozważaniem 
fragmentu Jego nauczania. W piątek rozpoczniemy Nowennę do Dzieciątka 
Jezus odprawianą podczas rorat. Również w czwartek comiesięczna nowenna do 
Matki Bożej Miłosierdzia ze Mszą św. w intencji próśb i podziękowań i 
nabożeństwem.   
 3. Do kosza przy ołtarzu zbieramy dar ołtarza na przygotowanie paczek 
świątecznych przez Bożych Młynarzy i wolontariuszy Zespołu Charytatywnego 
dla najuboższych w parafii. Można składać wędlinę, ciasto, słodycze, owoce, 
nabiał, najlepiej hermetycznie zapakowane i wszystko, co potrzebne na 
świąteczny stół. Kosz będzie wystawiony do czwartku, 22 grudnia. 
 4. Planowane na jutro spotkanie Zespołu Charytatywnego nowo 
mianowany proboszcz prosił przenieść na poniedziałek, 19 grudnia na godzinę 
16.30 
 5. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Helenę Wiśniewską i śp. 
Jakuba Urygę. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie… 


