
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 11 stycznia do 17 stycznia 2021 

Poniedziałek, 11 stycznia 
7.00 1) + Wiktor Marciak – int. od Barbary Kendziak z Rodziną; 2) + Zofia 

Ziółkowska – int. od Sąsiadów z klatki; 3) ++ Józef Orzechowski, syn Jerzy, Rodzice, 

Rodzeństwo oraz ++ Zm. z Rodziny 

7.30 + Ewa Krawiec – int. od Syna 

18.30 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska 

Wtorek, 12 stycznia  
7.00 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska 

7.30 + Wiktor Marciak – int. od Sabiny Knecht-Maciur z Rodziną 

18.30  + Mieczysław Susuł 

Środa, 13 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. HILAREGO, BISKUPA I DOKTORA KOŚCIOŁA 

7.00 O bł. Boże i zdrowie dla Marty 

7.30 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska 

18.30 + s. Zofia w 6. rocz. śm.  

Czwartek, 14 stycznia   

7.00 1) + Wiktor Marciak – int. od Pracowników Wyższego Seminarium Duchownego w 

Krakowie; 2) + Wanda Cyganik w 1. rocz. śm. 

7.30 + Zofia Ziółkowska – int. od Sąsiadów z klatki 

18.30 + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska 

Piątek, 15 stycznia  
7.00 1) + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska; 2) + Wiktor Marciak – int. od 

Rocznika bł. Władysława Bukowińskiego; 3) + Zofia Ziółkowska – int. od Sąsiadów z 

klatki 

7.30 Dziękczynna za łaskę dobrej śmierci dla Brata 

18.30 ++ ks. Stefan Stuglik, jego Rodzice i Bracia 

Sobota, 16 stycznia  
7.00 1)  O bł. Boże i zdrowie dla Anny w 70. rocz. ur.; 2) + Wiktor Marciak – int. od 

brata, Mieczysława z Rodziną 

7.30 1)  + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska; 2) + Zofia Ziółkowska – int. od 

Sąsiadów z klatki 

18.00  Nabożeństwo nowennowe do MBM 

18.30 Intencje nowennowe złożone przed obrazem MBM: 1)  

NIEDZIELA, 10 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA  
7.30 + Fryderyk Filek w 7. rocz. śm. 

9.00 + Ewa Krawiec 

10.30 ++ Wiktoria i Tadeusz Jasiołek 

12.00 + Jan Tekiela w 8. rocz. śm. 

13.15 Za Parafian 

17.00 + Stanisław Szuba w 4. rocz. śm. 

18.30  + Edward Dukała – Msza Święta gregoriańska 

20.00 ++ Jan, Maria Kawa 

 

10 stycznia 2021 nr 2 (326), rok VII 

 

 

 

 

 

 

 

BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

/Mk 1, 7-11/  

Jan Chrzciciel tak głosił: «Idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja 

nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sanda-

łów. Ja chrzciłem was wodą, On zaś chrzcić was będzie Duchem Świę-

tym». 

W owym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i przyjął od 

Jana chrzest w Jordanie. 

W chwili gdy wychodził z wody, ujrzał rozwierające się niebo i 

Ducha jak gołębicę zstępującego na Niego. A z nieba odezwał się głos: 

«Ty jesteś moim Synem umiłowanym, w Tobie mam upodobanie».  

 

REFLEKSJA 

Święty Marek przytacza zapowiedź św. Jana Chrzciciela. Głosi 

on, że przyjdzie po nim Ktoś mocniejszy. Nie jest godzien nawet spełnić 

niewolniczej posługi wobec Przychodzącego. Będzie On chrzcił Duchem 

Świętym. Duch unoszący się jak gołębica i głos z nieba potwierdziły po-

słannictwo Umiłowanego Syna. Jak my o Nim świadczymy i z Nim 

współdziałamy? 



ŚW. JÓZEF,  

PATRON NA DZISIEJSZE CZASY, CZ. III 

(…) Co Józef miał wziąć w swoje ręce? Co to była za sy-

tuacja? Co miał podjąć? Dwie sprawy: ojcostwo i tajemnica 

(Człowiek, który przyjmuje ojcostwo [w:] opoka.org.pl). Który mężczyzna dzisiaj 

zgodziłby się z chęcią na zostanie mężem–niemężem (żyjącym w białym małżeń-

stwie) i ojcem–nieojcem (wychowującym nieswoje dziecko)?  

W postawie Józefa uwidacznia się praca nad sobą, prawdziwe męstwo i 

odpowiedzialna zgoda na Boży plan. Musiał jednak do takiej decyzji dojrzewać 

powoli. Był on przecież zwykłym człowiekiem z krwi i kości, a nie malowanym 

świętym. Odczuwał strach tak samo jak my. Targały nim wątpliwości, nie wie-

dział, co będzie dalej i zapewne czuł w środku, że nie jest gotowy na tak wielkie 

wyzwania. Być może nawet klękał przed Bogiem i pytał ze łzami w oczach: Dla-

czego ja? Czy nadaję się na ojca Syna Bożego i małżonka Maryi? (Święty Józef – 

milczący mężczyzna. Kim był ziemski ojciec Jezusa? [w:] 

plus.gazetawroclawska.pl). 

Józef jako ojciec poświęcił dla dziecka wszystko – bliskość ukochanej ko-

biety, własny plan na życie i pragnienie biologicznego ojcostwa. Nie spodziewał 

się pewnie, że jego spokojne życie w Nazarecie i prawdopodobnie praca cieśli 

(por. Mt 13, 55) przerodzą się wkrótce w historię, która zmieni bieg świata. Jak 

podał św. Justyn w II wieku, Józef wykonywał jarzma na woły i drewniane sochy, 

a więc przygotowywał prozaiczne narzędzia gospodarcze i rolnicze – decyzja o 

podjęciu ryzyka włączyła jednak jego proste życie w niezwykły plan odkupienia 

ludzkości. 

Jako małżonek Przenajświętszej Dziewicy dodawał jej otuchy. Pukając od 

gospody do gospody w bezskutecznym poszukiwaniu miejsca na nocleg, nie zała-

mywał rąk. Nie narzekał też, gdy widział, jak Maryja rodzi Jezusa w otoczeniu 

zwierząt.  Nie poddawał się, gdy Herod rozpoczął rzeź chłopców, za to czytamy, 

że anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego 

Matkę i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał 

Dziecięcia, aby Je zgładzić». On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał 

się do Egiptu; tam pozostał aż do śmierci Heroda (Mt 2, 13–15). CDN. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA  

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 

 1. Dzisiejszym świętem kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia. Podczas 

każdej Mszy św. akt pokutny z formułą pobłogosławienia wody i zdalnym pokropieniem.  

 Wodę święconą do osobistego pobłogosławienia mieszkań, jak również do pobło-

gosławienia w czasie wizyty kolędowej można pobrać po każdej Mszy św. w niedzielę i 

po wieczornej Mszy św. w dni powszewnie do własnego naczynia przy wejściu do zakry-

stii w kościele górnym.   

 2. W sobotę wieczorem comiesięczna nowenna do MB Miłosierdzia z nabożeń-

stwem  o 18.00 i Mszą św. o 18.30.  

 3. Liturgia w dni powszednie rano i całodzienna adoracja czwartkowa w kaplicy 

Matki Bożej Miłosierdzia, wieczorem Msza św. transmitowana z kościoła górnego.  

Okazja do spowiedzi i adoracji Najświętszego Sakramentu przed wieczorną Mszą św. w 

dni powszednie od godziny 18.00, w środę od godziny 17.50. W czwartki adoracja cało-

dzienna, od godziny 8.00 do 18.30. Kancelaria parafialna urzęduje w tym tygodniu jak 

zwykle.  
  Jadłodajnia św. Jana Kantego wydaje posiłki dla bezdomnych i potrzebujących w 

każdy dzień roboczy od 13.30 do 14.00. Odzież używaną można zdeponować i pobrać w 

czasie dyżuru Zespołu Charytatywnego w czwartki od 17.30 do 19.30.   

 Poradnia życia rodzinnego działa w każdą środę po uprzedniej, elektronicznej 

rezerwacji terminu na stronie internetowej. Fundacji Towarzyszenia Rodzinie. Nie wzno-

wiono jeszcze stacjonarnych katechez dla narzeczonych i spotkań z wolontariuszami w 

Poradni Pomoc Bliźniemu. 

 4. Dziś ostatni dzień na złożenie deklaracji przyjęcia po kolędzie. W bieżącym 

tygodniu wyznaczeni księża w godzinach od 18.00 do 20.00 w dni powszednie podczas 

rozmowy telefonicznej podadzą termin wizyty w dni pierwszego tygodnia kolędy (18-

24.01.2021). Wszystkie szczegóły wizyty kolędowej prezentujemy na stronie internetowej 

parafii, w gablotach parafialnych i w biuletynie Wspólnota z 27 grudnia 2020 roku.  

 Ponieważ zainteresowanie wizytą domową nie przekracza 20% zwyczajnej gości-

ny, jesteśmy w stanie odprawić Mszę św. wieczorną w intencji mieszkańców rejonu, któ-

rzy umówią się i poproszą w wyznaczony dzień o jej odprawienie. Msze św. można za-

mawiać w zakrystii po każdej Mszy św. lub w kancelarii parafialnej, w godzinach urzędo-

wania.   

 5.  Na Fundusz SOS dla samotnej matki w czasie pasterki zebraliśmy 1090,05 

PLN. Młodzież na cele wspólnoty oazowej przy rozprowadzaniu sianka zebrała 1431,81 

PLN. Bardzo dziękujemy za ofiarność dla potrzebujących. 

 Trudno wykluczyć natręctwo żebrających przy wyjściu z kościoła. Zwykle przy-

chodzą na własną rękę, nie pytając nikogo o zgodę. Można również domniemywać, że 

reprezentują szerszą grupę oszustów i naciągaczy. Jedyny skuteczny sposób na zaniecha-

nie tego procederu to pozbawienie ofiar tych, którzy na nie oczekują. Taka informacja 

szybko rozchodzi się w światku naciągaczy. Gdyby ktoś rzeczywiście oczekiwał niezbęd-

nej pomocy, w naszej parafii ma wiele takich możliwości i powinien wiedzieć gdzie i kie-

dy może korzystać z gorącego posiłku lub przyodziać się. Gdy od naciągających wyma-

gamy choćby symbolicznej pracy, rzadko który ją podejmuje.       

 Podkreślamy kolejny raz, że wręczając ofiarę żebrającemu, który nikomu nie za-

komunikował swej zbiórki możemy marnotrawić swoje pieniądze i włączać się w mrocz-

ny, przestępczy proceder.    

 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Małgorzatę Marczyk i śp. Ewelinę 

Urbańczyk. Wieczny odpoczynek racz Im  dać Panie... 


