
INTENCJE MSZALNE  
od 29 listopada do 05 grudnia 2021 

PONIEDZIAŁEK (29 XI 2021)  

6
30 

1) + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska 
2) + Elżbieta Kurbiel – int. od koleżanek  
3) + o bł. Boże i zdrowie dla Krzysztofa – int. od siostry 

7
30 

+ Kazimierz Łapiński – int. od Ali i Stanisława Żelazko z rodziną 
18

30
 ++ Józef Gawlik w 18 r. śm. i zm. z rodz. Gawlików i Majewskich 

WTOREK (30 XI 2021) – Święto św. Andrzeja Apostoła 
6

30 
+ Elżbieta Kurbiel – int. od pracowników sklepu  

7
30 1) + Andrzej Urbuś – Msza św. gregoriańska 

2) + Anna 
18

30 
++ Andrzej, Urszula, Andrzejek 

ŚRODA (01 XII 2021)  

6
30 1) + Kazimierz Łapiński – int. od Jerzego i Agnieszki Madej z rodziną 

++ Irena, Andrzej Borowiccy 
7

30
 + Ewa Skała 

18
30

 W int. Radio Maryja 
CZWARTEK (02 XII 2021)  

6
30

 
1) + Ryszard Rybarski w r. śm.  
2) + Lidia Dyba – int. od rodziny 

7
30

 ++ Janina, Franciszek Mayerhofer 
18

30 
+ Maria w 5 r. śm.  

PIĄTEK (03 XII 2021) – Wspomnienie św. Franciszka Ksawerego 

6
30

 
1) Za zmarłych wypominanych 
2) + Anna Celarek – int. od Krystyny 

9
00

 + Elżbieta Kurbiel – int. od męża Adama 
17

00
 O bł. Boże i opiekę MB dla Gabrysi z okazji 3 r. urodzin 

18
30

 Wynagradzająca Najświętszemu Sercu Pana Jezusa od Honorowej Straży NSPJ 
SOBOTA (04 XII 2021) – Wspomnienie św. Barbary 

6
30 1) O bł. Boże i opiekę MB dla Barbary z okazji imienin 

2) + Władysław w 19 r. śm.  

7
30

 
1) Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP 
2) O bł. Boże i opiekę MB dla członkiń Róży II i o miłosierdzie dla zmarłych 

18
30

 O bł. Boże i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk z okazji imienin 
II NIEDZIELA ADWENTU  (05 XII 2021)  

7
30 Dziękczynna za otrzymane łaski, o bł. Boże i opiekę MB dla Barbary Kowalczyk z 

okazji imienin 
9

00 
O bł. Boże i opiekę MB dla Marii, Ewy i Piotra 

10
30 

++ Florentyna, Władysław Bąk i ich rodzice 
12

00 
++ Piotr Kurpik – int. od rodziców i syna 

13
15 

Za parafian 
17

00 
+ Anna w 24 r. śm. 

18
30 

++ Maria, Jan 
20

00 
++ Andrzej Cichocki w 10 r. śm.  
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WSPÓLNOTA 

 
BIULETYN INFORMACYJNY PARAFII ŚW. JANA KANTEGO 

jankanty.pl 
 

 
 

EWANGELIA – I NIEDZIELA ADWENTU /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 huku morza  
i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu w oczekiwaniu wydarzeń 
zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. 
Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, nadchodzącego w obłoku z mocą i 
wielką 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 spadł 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 
 

Jezus opisuje swoje drugie przyjście na ziemię. Zjawiska, jakie będą temu 
towarzyszyć, wywołają strach i przerażenie, ale On nie chce napełniać 
naszych serc strachem. Jego powtórne przyjście to wypełnienie danej 
nam obietnicy, dopełnienie odkupienia. Bóg nas kocha, jest miłosierny. 
Zatem oczekujmy Pana z odwagą i nadzieją. Wypełniajmy przykazania 
dane nam przez Boga, a będziemy gotowi na spotkanie z Nim, kiedy 
przyjdzie z całą swoją mocą i chwałą. 
 
Panie Jezu, dziękuję Ci za czas Adwentu i wyznaję, że pragnę Cię całym 
moim życiem i sercem. 
 



 
Historia Adwentu 

Adwent z łac. adventus oznacza przyjście, przybycie. Trwa 4 tygodnie.  
Składa się z dwóch odrębnych okresów: 1. czasu, w którym kierujemy nasze 
serca ku oczekiwaniu powtórnego przyjścia Jezusa w chwale na końcu 
czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie); 2. czasu 
bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego,  
w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię. Pierwsze 
ślady obchodzenia Adwentu spotykamy w IV w. Z pewnością Adwent nie 
istniał, dopóki nie ustalono stałej daty świąt Narodzenia Pańskiego. Została 
ona wyznaczona dopiero w II połowie IV wieku. W Hiszpanii pierwsze 
wzmianki o przygotowaniu do obchodu Narodzenia Pańskiego (choć nie jest 
ono określane mianem Adwentu) pochodzą z roku 380. Kanon 4 synodu w 
Saragossie, który odbył się w tym roku, poleca wiernym, aby od dnia 17 
grudnia do Epifanii (6 stycznia) gorliwie gromadzili się  
w kościele, nie opuszczając ani jednego dnia. W tradycji gallikańskiej 
Adwent miał charakter pokutny i ascetyczny (post, abstynencja, skupienie), 
co wspomina św. Hilary (+ 367). W V w. biskup Tours, Perpetuus, 
wprowadził w Galii obowiązek postu w poniedziałki, środy  
i piątki w okresie od dnia św. Marcina (11 listopada) do Narodzenia 
Pańskiego. W Rzymie okres przygotowania do Narodzenia Pańskiego został 
wprowadzony dopiero w drugiej połowie VI wieku. Adwent miał  
tu charakter liturgicznego przygotowania na radosne święta Narodzenia 
Pańskiego. Od czasów św. Grzegorza Wielkiego (590-604) Adwent  
w Rzymie obejmował już 4 tygodnie. Był to czas bezpośredniego, 
liturgicznego przygotowania na obchód pamiątki historycznego przyjścia 
Chrystusa. Na początku IX w. Adwent nabiera także charakteru 
eschatologicznego - staje się czasem przygotowania na ostateczne przyjście 
Chrystusa. W wyniku połączenia tradycji gallikańskiej i rzymskiej 
ukształtował się Adwent, jaki przeżywamy do dziś - liturgicznie rzymski,  
a ascetycznie gallikański (kolor fioletowy, bez Gloria). Formę tę 
rozpowszechniały klasztory benedyktyńskie i cysterskie. Teksty liturgiczne 
Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których 
życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jego 
Syna: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza. Kościół zachęca do udziału w 
rekolekcjach, przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Adwent nie 
jest jednak w sensie ścisłym czasem pokuty, tak jak na przykład Wielki Post. 
 

OGŁOSZENIA NA I NIEDZIELĘ ADWENTU 
1. Trwa Adwent roku duszpasterskiego Posłani w pokoju Chrystusa. 

 Zapraszamy na internetowe rekolekcje adwentowe o których więcej 
na stronie internetowej parafii. Od dzisiaj w zakrystii można nabywać 
pobłogosławione opłatki i przy biuletynie Wspólnota pobłogosławione 
świece Caritas w cenie nie mniejszej niż 7 PLN oraz prasę katolicką. 
 2. W dni powszednie Adwentu roraty codziennie o godzinie 6.30. 
Dzieci podczas rorat zachęcimy do wykonywania dobrych uczynków i do 
modlitwy rodzinnej z Dzieciątkiem i Maryją Niepokalaną. Wszystkich 
zapraszamy na podróż z Nazaretu do Betlejem z Najświętszą Rodziną.  Pięć 
minut przed rozpoczęciem rorat p. organista poprowadzi próbę śpiewu.  
 Roraty codziennie w dni powszednie będziemy transmitować dzięki 
życzliwości katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini.  
 Opracowujemy listę potrzebujących  żywnościowe paczki świąteczne. 
Od przyszłej niedzieli będzie można sprawdzić listę w zakrystii, czy osoba 
potrzebująca znana nam znajduje się na tej liście. Choinka ustawiona w 
kościele i ozdobiona zachęca nas do wsparcia akcji Paczuszka dla maluszka. 
Więcej o inicjatywie na plakatach i na stronie internetowej parafii.   
 3. We wtorek święto św. Andrzeja, w piątek wspomnienie św. 
Franciszka Ksawerego, w sobotę wspomnienie św. Barbary, patronki ludzi 
ciężkiej, niebezpiecznej pracy. 
 W pierwszy czwartek i piątek grudnia Msze święte, adoracje IHS, 
nabożeństwa (również czwartkowe wieczorne do św. Jana Kantego) i okazja 
do spowiedzi jak w każdym pierwszym tygodniu miesiąca. W najbliższą 
niedzielę po Mszy św. o godzinie 7.30 zmiana tajemnic różańcowych. 
 4. W minionym miesiącu oprócz bieżących opłat zapłaciliśmy 
ostatnią tegoroczną transzę opłaty za prace na dachach kościoła i plebanii i 
wsparliśmy obowiązkową ofiarą cele budownictwa sakralnego w diecezji na 
łączną kwotę 17 700 PLN. Październik był raczej ciepły, ale nie bez znaczenia 
było oszczędne ogrzewanie w kompleksie parafialnym i dbałość o 
zachowanie ciepła przez zamykanie drzwi co sprawiło, że październikowa 
opłata za ogrzewanie wyniosła jedynie 3500 PLN i pomimo podwyżek, rok 
do roku była mniejsza o 1500 PLN niż w październiku 2020. Wszystkim, 
którzy przez swoją ofiarność i oszczędność dbają o to, żeby w naszym 
kościele było sucho i ciepło bardzo dziękujemy. W najbliższą, pierwszą 
niedzielę grudnia zbierzemy składkę do koszyków i internetową na cele 
inwestycyjne w parafii.     
 5. W Bożym Młynie bezpłatne warsztaty dla młodzieży od 14. roku 
życia dotyczące bezpieczeństwa w sieci 2 i 9 grudnia od 17.00 do 19.00. 
 6. W minionym tygodniu pożegnaliśmy: śp. Marię Dzieżę w parafii 
Narodzenia NMP w Igołomii i śp. Elżbietę Etryk parafii Rozesłania 
Apostołów w Gruszowie. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie...  


