
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 31 grudnia 2018 do 6 stycznia 2019 

 

Poniedziałek, 31 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA I, PAPIEŻA 
7.00  1/+Bronisław Paloc – int. od firmy WASBUD; 2/+ Maria Owoc – int. od Koleżanek z pracy; 

3/++Maria, Stanisław Kowalczyk 

7.30  O łaskę nawrócenia dla Syna 

18.30  Dziękczynna za otrzymane łaski i posługę Kapłanów w Parafii, w kończącym się roku, z prośbą o 

błogosławieństwo Boże i opiekę MB, dla każdego i całej Wspólnoty parafialnej w Nowym Roku 2019 – int. od 

Parafian 

Wtorek, 1 stycznia – UROCZYSTOŚĆ ŚW. BOŻEJ RODZICIELKI MARYI 
7.30 +Bronisław Paloc – int. od firmy WASBUD 
9.00 +Ludwika (ona) Wąchal 

10.30 ++Maria i Kazimierz Bartel 

12.00 ++Jan, Józefa, syn Jan Grochat 

13.15 Za Parafian 

17.00 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

18.30 ++Stanisław Boguta, Stanisław Grzesik 
20.00 ++Władysława (ona), Antoni i Jarosław 

Środa, 2 stycznia – WSPOMNIENIE ŚŚ. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA Z NA-

ZJANZU, BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA 
7.00 +Bronisław Paloc – int. od firmy WASBUD 
7.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska  

18.30 W intencji Radio Maryja  

Czwartek, 3 stycznia – WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEGO IMIENIA JEZUS 
7.00  1/+Bronisław Paloc – int. od firmy WASBUD; 2/++Mieczysław, jego Rodzice i Rodzeństwo 

7.30 Dziękczynna o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB i św. Genowefy dla Genowefy Kowalczyk w 

dniu imienin  

18.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

Piątek, 4 stycznia  
7.00 1/++za zmarłych wypominanych w wypominkach; 2/Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla 

Magdaleny w 40. rocz. ur. i córki Antoniny w 2 rocz. ur. oraz całej ich Rodziny 
9.00 +Bronisław Paloc – int. od firmy Wasbud  

17.00 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

18.30  Wynagradzająca NSPJ – int. od Straży Honorowej NSPJ 

Sobota, 5 stycznia  
7.00 1/+Bronisław Paloc – int. od Przyjaciół z Brna; 2/++Władysław Pajdzik i ++z rodziny 

7.30 1/Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa – int. od Róż Różańco-

wych; 2/+Marian Wojciechowski 

18.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO – TRZECH KRÓLI, 6 stycznia  
7.30  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże, opiekę MB dla modlących się w VII Róży i o 
radość życia wiecznego dla ++zmarłych z Róży 

9.00 +Bronisław Paloc – int. od Przyjaciół z Brna 

10.30 +Kazimierz Kucharski – Msza Św. gregoriańska 

12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski w minionym roku 2018 dla rodziny Stanisława w Nowym Roku 

2019 

13.15 Za Parafian  

17.00 O bł. Boże, zdrowie i opiekę MB dla Genowefy Kowalczyk  
18.30 W intencji panu Bogu wiadomej 

20.00 +Józefa (ona) Skiba 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 
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EWANGELIA NA NIEDZIELĘ /Łk 2, 41-52/ 

Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jeruzalem na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, 

udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został młody 

Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest wśród pątników, 

uszli dzień drogi i szukali Go między krewnymi i znajomymi. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jeru-

zalem, szukając Go.  

Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, 

przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością 

Jego umysłu i odpowiedziami.  

Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: «Synu, czemu nam to 

uczyniłeś? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie». Lecz on im odpowiedział: «Czemu 

Mnie szukaliście? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca?» Oni 

jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział.  

Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wier-

nie wszystkie te sprawy w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u 

Boga i u ludzi. 

 

REFLEKSJA 

 Ostrożnie z idealizowaniem Świętej Rodziny! A przejawia się ono w poglądzie, 

jakoby życie Jezusa, Maryi i Józefa było romantyczną sielanką i beztroskim spędzeniem 

czasu w domowym zaciszu. Trzydniowe poszukiwania Jezusa w stolicy i to w czasie ob-

chodów największego święta żydowskiego, w czasach bez Internetu i telefonów komór-

kowych zmroziły krew w żyłach Maryi i Józefa. Ich ból serca można śmiało porównać ze 

stanem przedzawałowym, o który nietrudno w takich chwilach. A potem jeszcze niezro-

zumienie ze strony Jezusa, że Rodzice są zdziwieni Jego zaginięciem. Klasyka problemów 

rodzinnych, tak często i nam nieobcych. To dlatego Święta rodzina nie jest reliktem z prze-

szłości, ale wzorem dla każdej rodziny, której problemy nie są obce Jezusowi, Maryi i Józe-

fowi. 



POCZĄTKI BOŻEGO NARODZENIA, CZ. II 

Inna hipoteza mówiąca o roku 300, a może 275, jest również możliwa do przyjęcia przy 

założeniu, że chrześcijanie, czcząc narodzenie Jezusa Chrystusa Światła na oświecenie pogan (Łk 2, 

32) i Światłości świata (J 8, 12), odpowiedzieli w ten sposób na ustanowienie przez cesarza Aurelia-

na (270-275) święta państwowego Natalis Solis Invicti (narodzin boga Słońca) obchodzonego w 

dniu przesilenia zimowego, tj. 25 grudnia.  

Dla chrześcijan, nieznających dokładnej daty narodzin Zbawiciela, data ta miała znaczenie 

symboliczne. Chrystus-Światłość przychodząc na świat przezwyciężył ciemności grzechu, podobnie 

jak światło słońca coraz dłuższego dnia przezwycięża ciemności nocy. Inna tradycja opierająca się 

na apokryfach Nowego Testamentu mówi, że poczęcie Chrystusa dokonało się 25 marca, zatem 

święto Jego narodzin musi przypadać 25 grudnia. Jak więc wskazują dostępne dzisiaj dane histo-

ryczne, święto Bożego Narodzenia pojawiło się w Rzymie i upowszechniło się ono najpierw na 

Zachodzie. Nieco później obchody wprowadzone zostały także na Wschodzie: około 380 r. w Azji 

Mniejszej, następnie na Cyprze i w Antiochii, wreszcie w Egipcie, chociaż tam długo Boże Naro-

dzenie obchodzono 6 stycznia (była to data przesilenia zimowego w Egipcie).  

Tak więc wszyscy chrześcijanie czczą narodzenie Chrystusa 25 grudnia. Trzeba jednak 

dodać, że dzień ten był znaczący w kalendarzu starożytnym. Określał bowiem moment zimowego 

przesilenia dnia z nocą, tzn. że od tej chwili ciemności nocy stawały się coraz krótsze, zaczynało 

zwiększać się światło dnia. Był to więc przełomowy moment roku astronomicznego, oznaczał zwy-

cięstwo światła nad ciemnościami, posiadało więc i swoją wymowę symboliczną. 

Jednym z czynników, który wpłynął na przyjęcie tej daty jako dnia świętowania Bożego 

Narodzenia, było znaczenie Wielkanocy. Stanowiła ona główne święto Kościoła pierwotnego, stąd 

inne ważne święta powstawały niejako w zależności od niej. Przypomnijmy, że datę Wielkanocy 

wyznaczały pełnia Księżyca i wiosenne zrównanie dnia z nocą. Była ona więc wpisana w naturalny 

cykl roku astronomicznego. Fakt ten miał duży wpływ na układ tworzącego się roku liturgicznego. 

Również daty innych świąt powstających w następnych wiekach umieszczano w znaczących mo-

mentach cyklu natury. Przy obchodach Zwiastowania (25 marca), narodzenia św. Jana Chrzciciela 

(24 czerwca) czy narodzenia Jezusa (25 grudnia), nie stawiano pytań o dokładny czas tych wyda-

rzeń. Ważniejsza była symbolika wybranych dat kalendarzowych. Wpisanie świąt w naturalny cykl 

roku pomagało przeżywać upływ czasu i różne pory roku w odniesieniu do Chrystusa. To także 

tłumaczy, dlaczego chętnie przyjęto moment zimowego przesilenia jako datę narodzenia Jezusa.  

Właściwe przeżycie świąt Bożego Narodzenia wymagało jednak odpowiedniego przygo-

towania wszystkich chrześcijan. Przybierało ono różne formy w poszczególnych Kościołach lokal-

nych. W V w. w Kościele galijskim (dzisiejsza Francja) zachowywało się post trzy razy w tygodniu 

(poniedziałki, środy, piątki) już od 11 listopada. W Kościele rzymskim w V/VI w. zaczęto prakty-

kować Adwent. Obejmował on cztery tygodnie lub cztery niedziele poprzedzające święta Bożego 

Narodzenia. Podobna praktyka przyjęła się także w Kościele Wschodnim. Ojcowie Kościoła, zatro-

skani o głębokie przeżycie Świąt, wykorzystywali ten czas, zachęcając do bardziej intensywnego 

życia religijnego, szczególnie do podjęcia praktyk pokutnych. Św. Maksym Wyznawca (+662) 

wołał: Przeto najpierw przez wiele dni uprzątajmy swe serca, porządkujmy sumienia, oczyszczajmy 

ducha, a nieskalanego Pana, który przychodzi, podejmijmy jaśniejący i bez zmazy. (...) Bo każdy, kto 

tego dnia będzie zbrukany, da dowód obojętności wobec narodzin Chrystusa. (...) Chociaż bowiem 

ciałem weźmie udział w uroczystości Pańskiej, duchem jednak będzie daleko od Zbawcy. I tak pozo-

stało po dzień dzisiejszy.  

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY:  

JEZUSA, MARYI I JÓZEFA  

 

 1. Dzisiaj o godzinie 12.00 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich dla par 

obchodzących Złoty i Srebrny Jubileusz Małżeństwa. 
 

 2. Liturgię parafialną do Uroczystości Objawienia Pańskiego sprawujemy codziennie rano 

i wieczorem w kościele górnym. W poniedziałek, 31 grudnia o 17.30 zapraszamy na nieszpory na 
zakończenie starego roku z kazaniem podsumowującym mijający rok. Podczas nieszporów podzię-

kujemy wspólnie za łaski, których Bóg udzielił nam od poprzedniego Sylwestra i przeprosimy za 
osobiste uchybienia. Bezpośrednio po zakończeniu nieszporów, około godziny 18.30 Msza święta.  

 We wtorek Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi i 52. Światowy Dzień Pokoju, 

przeżywany pod hasłem zaczerpniętym z orędzia papieskiego: Dobra polityka służy pokojowi. Msze 
św. w naszym kościele jak w każdą niedzielę. W środę wspomnienie śś. Bazylego Wielkiego i 

Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. W najbliższą niedzielę Uroczystość Obja-
wienia Pańskiego. W czasie każdej Mszy św. pobłogosławienie kadzidła i kredy.  

   

  3. W pierwszy czwartek stycznia nabożeństwo ku czci św. Jana Kantego na zakończenie 
Adoracji Najświętszego Sakramentu o godzinie 18.00 w kościele dolnym. Adoracja Najświętszego 

Sakramentu dla wszystkich chętnych również po Mszy św. wieczornej do godziny 20.00. Animuje 

ją Wspólnota Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini. W pierwszy piątek stycznia 
Msze św. i okazja do spowiedzi św. jak zwykle. Msza św. wynagradzająca NSPJ od Straży Hono-

rowej NSPJ o godz. 18.30. Po niej adoracja animowana przez Honorową Straż NSPJ do 21.00. W 
pierwszą sobotę stycznia Msza św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi od róż różańco-

wych o godzinie 7.30. O 17.45 różaniec prowadzony przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. 

Kolejne odwiedziny u chorych 2 lutego, w pierwszą sobotę miesiąca. 
 W Sylwestra kancelaria parafialna nieczynna. W czwartek i w sobotę czynna jak w każ-

dym tygodniu. W okresie kolędowym spowiedź przed Mszą św. wieczorną, od godziny 18.00. W 

najbliższą niedzielę po Mszy św. o 7.30 zmiana tajemnic dla róż różańcowych. Na Mszę św. o godz. 
10.30 zapraszamy dzieci i matki w stanie błogosławionym, którym udzielimy błogosławieństwa. 

Schola dziecięca Boże Nutki i PanaMa Chór zaprasza dzieci i starszych na kolędowanie przy żłóbku 
podczas adoracji Najświętszego Sakramentu w najbliższą niedzielę o godzinie 16.00 w kościele 

dolnym. Wspólne śpiewanie kolęd również w sobotę po wieczornej Mszy św.  

 Comiesięczna składka w pierwszą niedzielę stycznia na potrzeby inwestycyjne i bieżące w 
parafii po wycofaniu składek zbieranych przez łączników. W grudniu wydaliśmy na przygotowanie 

wizytacji biskupiej i na miejsca do siedzenia dla celebransów i asysty w kościele dolnym 20 tys. 
PLN. Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiarność. 

 

 4. W drugiej dekadzie września 2019 roku planujemy parafialną pielgrzymkę autokarową 
do Pereł Bałkańskich: do sanktuariów w Marii Bistricy, w Medjugorie i Vepric, oraz krajoznaw-

czych: Jeziora Plitwickie, Riwiera Makarska, Półwysep Peliesac, Wyspa Hwar, wodospady Kravice, 

Dubrownik, Mostar, Budapeszt. Koszt pielgrzymki ok. 2 tys. PLN. Szczegóły i zapisy w zakrystii. 
Tam też szczegóły lipcowej pielgrzymki do Włoch organizowanej przez ks. Janusza Koreptę. Za-

praszamy.   
 

 5.Plan kolędy na bieżący tydzień publikujemy w gablotach parafialnych, na stronie interne-

towej parafii i w biuletynie Wspólnota  z 16 grudnia.    

 

 


