
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 10 grudnia do 16 grudnia 2018 

Poniedziałek, 10 grudnia  
6.30  1/++Stanisława i Wawrzyniec Budzan 

 2/+Stanisław Dębski – int. od rodziny Wolskich 

 3/W intencji Panu Bogu wiadomej 

7.30  +Janusz Maciąszek w 17 rocz. śm. 

18.30  ++Marek Waśniowski w 3 rocz. śm. 

Wtorek, 11 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. DAMAZEGO I, PAPIEŻA 
6.30 ++Irena, Bogdan, Barbara i Jan oraz ++zm. z rodziny 

7.30 +Aleksander Staszic 
18.30 +Janina Król w rocz. śm. 

Środa, 12 grudnia – WSPOMNIENIE NMP Z GUADALUPE 
6.30 +Bronisław Jajko – int. od rodziny Gągałów i Udalskich 

7.30  W intencji Tomasza w dniu ur. 

18.30 ++Janina i Stanisław 

Czwartek, 13 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW, ŁUCJI  
6.30  1/+Agnieszka Szymuch – int. od VIII róży Kobiet, której była członkinią 

 2/++Stanisław Dębski – int. od Lucyny i Jana Piekarczyków z rodziną 

7.30 +Kazimierz Kobylski w 33 rocz. śm. 

18.30 O bł. Boże i potrzebne łaski dla Jakuba i Marty z okazji zawarcia sakramentalnego 

związku małżeńskiego 

Piątek, 14 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. JANA OD KRZYŻA 
6.30 1/+Agnieszka Szymuch – int. od chrześnicy Emilii Marczac 

2/+ Stanisław Dębski – int. od przewoźników Polskich Zakładów Zbożowych 

3/++Stanisław i Maria 

7.30 +Ks. Kazimierz  

18.30  +Elżbieta Długosz – int. od Grona Pedagogicznego i Pracowników SP 36 w Krakowie 

Sobota, 15 grudnia  
6.30 1/++Waleria i Ludwik 

2/O szczęśliwy przebieg ciąży i zdrowie dla Mamy i Dziecka 

3/++Stanisław i Maria 

7.30 1/+Bronisław Paloc – int. od zakładu pogrzebowego Gabriel 

 2/+Marian Wojciechowski 

18.30 +Marian Sowa w 1 rocz. śm. 

3. Niedziela Adwentu, 16 grudnia  
7.30  ++Stanisława, Julian Wolf w rocz. śm. 

9.00 +Józef Malski w 10 rocz. śm. 

10.30 +Edward Wiktor w 22 rocz. śm.  

12.00 ++Stanisław, Andrzej, Wiktoria, Jerzy 

13.15 O zdrowie i bł. Boże dla Urszuli i Łukasza oraz dla ich dzieci: Kornelii i Marcelego 

17.00 ++ Bolesław, Maria, Kazimierz, Barbara 

18.00  Nowenna do MB Miłosierdzia z odczytaniem intencji mszalnych 

18.30 Intencje odczytane na Nowennie do MB Miłosierdzia 

20.00 Za Parafian 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 3, 1-6/ 

 

Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara. Gdy Poncjusz 

Piłat był namiestnikiem Judei, Herod tetrarchą Galilei, brat jego Filip tetrarchą 

Iturei i Trachonitydy, Lizaniasz tetrarchą Abileny; za najwyższych kapłanów 

Annasza i Kajfasza skierowane zostało słowo Boże do Jana, syna Zachariasza, 

na pustyni. 

Obchodził więc całą okolicę nad Jordanem i głosił chrzest nawrócenia 

dla odpuszczenia grzechów, jak jest napisane w księdze mów proroka Izajasza: 

«Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla 

Niego! Każda dolina zostanie wypełniona, każda góra i pagórek zrównane, dro-

gi kręte staną się prostymi, a wyboiste drogami gładkimi! i wszyscy ludzie uj-

rzą zbawienie Boże». 

 

REFLEKSJA 

 Oto Pan Bóg przyjdzie, śpiewamy praktycznie każdego dnia w Adwen-

cie. Czy to zdanie to tylko fragment pieśni adwentowej? A może przypomnie-

nie nam istoty Adwentu? Można niestety przyzwyczaić się do corocznych 

obchodów adwentowych i bożonarodzeniowych. Jan Chrzciciel puka jednak 

do naszych sumień i serc, by nas wybudzić z letargu i zapytać: Co robisz, by 

godnie przygotować się na przyjście Pana, teraz, w Twoim życiu? Dzisiaj już 

bowiem druga niedziela Adwentu. Obyśmy nie wpadli w zimowy sen, jak 

niedźwiedzie, i nie przegapili czasu łaski danego nam przez Pana. A wówczas 

będzie w nas prawdziwe Boże Narodzenie.    

 



PIERWSZE SOBOTY – RATUNEK DLA ŚWIATA 

 

Fatima. Choć objawienia Matki Bożej trojgu pastuszkom w tej niewielkiej 

portugalskiej wiosce były mocno zakorzenione w rzeczywistości 1917 r., to jego 

przesłanie jest aktualne i dziś, niemal sto lat później. Również teraz – a może jesz-

cze bardziej, tylko na inne sposoby – odchodzimy od Boga, znieważamy Maryję. 

Potrzeba więc na nowo odkryć fatimskie orędzie, potrzeba na nowo odpowiedzieć 

na wezwanie do nawrócenia i pokuty. Potrzeba iść za błogosławionymi dziś Hia-

cyntą i Franciszkiem oraz Łucją – służebnicą Bożą, by przez modlitwę i ofiarowa-

nie Bogu cierpień wypraszać nawrócenie dla świata.  

To orędzie – jak mówił Ojciec Święty Jan Paweł II w 2000 r. – wzywa 

wierzących, aby modlili się usilnie o pokój na świecie i aby przez pokutę otwierali 

serca na nawrócenie; aby wypraszali nawrócenie dla tych, którzy są daleko od 

Pana Boga. Maryja wskazała nam niezawodne środki ku temu: codzienne odma-

wianie Różańca, ofiarowanie swych cierpień Bogu, praktykowanie pięciu pierw-

szych sobót miesiąca i oddanie Rosji Jej Niepokalanemu Sercu. O cierpieniu mó-

wiła pastuszkom: Ofiarujcie się za grzeszników i mówcie często, zwłaszcza gdy 

będziecie ponosić ofiary: «O Jezu, czynię to z miłości do Ciebie, za nawrócenie 

grzeszników i jako zadośćuczynienie za grzechy popełnione przeciwko Niepokala-

nemu Sercu Maryi».  

Na czym z kolei polega nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca? 

Głos oddajmy s. Łucji: Składa się [ono] z następujących elementów: przez pięć 

miesięcy, w pierwsze soboty, przyjmujemy Jezusa w Najświętszym Sakramencie, 

odmawiamy Różaniec [jedną część, czyli pięć tajemnic], spędzamy piętnaście mi-

nut, towarzysząc Matce Najświętszej w rozważaniu tajemnic różańcowych i idzie-

my do spowiedzi. To ostatnie można uczynić kilka dni wcześniej, a jeśli podczas tej 

spowiedzi zapomnimy wzbudzić intencję, możemy to uczynić podczas następnej 

spowiedzi, z zastrzeżeniem, że w pierwszą sobotę Komunia św. została przyjęta w 

stanie łaski z intencją wynagrodzenia za obrazy przeciwko Najświętszej Maryi 

Pannie i te, które zasmucają Jej Niepokalane Serce. Dlaczego Maryja zażądała 

pięciu sobót? Chodzi o pięć rodzajów obelg i bluźnierstw przeciwko Niej. Są to 

bluźnierstwa przeciw: Niepokalanemu Poczęciu; Jej dziewictwu; Bożemu macie-

rzyństwu, kiedy jednocześnie uznaje się Ją wyłącznie jako Matkę człowieka; bluź-

nierstwa tych, którzy starają się otwarcie zaszczepić w sercach dzieci obojętność, 

wzgardę, a nawet nienawiść do tej Niepokalanej Matki; na koniec bluźnierstwa 

tych, którzy urągają Jej bezpośrednio w Jej świętych wizerunkach.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA 2. NIEDZIELĘ ADWENTU 

  

 

 

 


