INTENCJE MSZALNE od 23 grudnia do 29 grudnia 2019
Poniedziałek, 23 grudnia
6.30
1) + Wiesław Koprowski – int. od Rodziców i siostry Elżbiety z Moniką; 2) ++ Stefania (ona) w
19. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny
7.30
++ Maria i Aleksander Owoc
18.30
+ Elżbieta Budzyna
Wtorek, 24 grudnia – WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
6.30
1) + Edward Dukała – int. od Róży VIII; 2) ++ Marian, Władysław i Rozalia
7.30
1) + Adam w dniu imienin; 2) + Wiesław Koprowski – int. od swatów Danuty i Kazimierza
24.00
PASTERKA: 1) ++ Krzysztof Pogoń i jego Rodzice; 2) + Stanisław Nowakowski; 3) ++ Helena, Julianna, Józef i Kazimierz; 4) ++ Stanisława i Stefan Rajca
Środa,
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

25 grudnia – UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
+ Jerzy Wojdyna
++ Józefa, Stanisław, Urszula córka
+ Teresa Kralka
++ Teresa i Władysław Waśniowscy
Dziękczynna w intencji Marii i Anastazego w 53. rocz. ślubu, prosząc o bł. Boże i opiekę MB
++ Jan, Aniela, syn Alojzy
Dziękczynno-błagalna o bł. Boże i zdrowie dla Zofii i Stefana Postawa w 55. rocz. ślubu
+ Józef Surowiak w 11. rocz. śm.

Czwartek, 26 grudnia – ŚWIĘTO ŚW. SZCZEPANA, PIERWSZEGO MĘCZENNIKA
7.30
++ Genowefa, Julian i Bolesław
9.00
++ Bolesław Jabłoński w 16. rocz. śm., Sabina żona, Wojciech syn, Maria i Regina Bogacz
10.30
Dziękczynna z prośbą o dalsze bł. Boże dla Janiny i Ryszarda w 50. rocz. ślubu oraz dla Rodziny
12.00
+ Stefan Gantkowski w 12. rocz. śm.
13.15
ZA PARAFIAN (CHRZTY)
17.00
++ Jarosław, Helena, Marian
18.30
Dziękczynna z prośbą o bł. Boże dla Marii i Ryszarda w 54. rocz. ślubu
Piątek, 27 grudnia – ŚWIĘTO ŚW. JANA, APOSTOŁA I EWANGELISTY
7.00
1) Dziękczynna z prośbą o bł. Boże i potrzebne łaski dla Elżbiety w rocz. urodzin; 2) + Zofia
Dębska – int. od Róż Różańcowych ; 3) ++ Zm. z rodziny Targosz
7.30
+ Jan Misiak w 19. rocz. śm.
18.30
++ Jan Tekiela i ++ zm. rodzice Waleria i Ludwik
Sobota, 28 grudnia – ŚWIĘTO ŚW. MŁODZIANKÓW, MĘCZENNIKÓW
7.00
1) + Marianna Kępińska w 27. rocz. śm; 2) ++ Marianna, Władysław, Maria, Jan, ks. Marek
7.30
1) + Krzysztof Pogoń; 2) + Zofia Dębska – int. od Róż Różańcowych
18.30
+ + Wiesław Koprowski – int. od Żony, Synów, Synowej i Wnuczki
ŚWIĘTO ŚW. RODZINY, JEZUSA, MARYI I JÓZEFA, 29 grudnia
7.30
++ Antoni i Helena Gądek
9.00
+ Kazimierz Wojas
10.30
++ Seweryna (ona), Ludwik, Marianna, Piotr
12.00
JUBLIEUSZ 25. i 50. SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
13.15
Za Parafian
17.00
+ Dawid Kowalczyk w dniu imienin
18.30
+ Alfred w 7. rocz. śm.
20.00
++ Maria i Alojzy Knapczyk
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EWANGELIA NA IV. NIEDZIELĘ ADWENTU /Mt 1, 18-24/
Z narodzeniem Jezusa Chrystusa było tak.
Po zaślubinach Matki Jego, Maryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali
razem, znalazła się brzemienna za sprawą Ducha Świętego. Mąż Jej, Józef,
który był człowiekiem prawym i nie chciał narazić Jej na zniesławienie, zamierzał oddalić Ją potajemnie.
Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł:
«Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu
nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów».
A stało się to wszystko, aby się wypełniło słowo Pańskie powiedziane
przez proroka: Oto Dziewica pocznie i porodzi Syna, któremu nadadzą imię
Emmanuel, to znaczy «Bóg z nami».
Zbudziwszy się ze snu, Józef uczynił tak, jak mu polecił anioł Pański:
wziął swoją Małżonkę do siebie.
REFLEKSJA
Święty Józef nie rozumiał stanu swej Narzeczonej, prawnej Małżonki. Chciał
się usunąć, ale Pan Bóg pouczył go za pośrednictwem anioła, aby podjął misję
Opiekuna, prawnego ojca Syna Bożego poczętego mocą Ducha Świętego. Nas też
wzywa do wielkich rzeczy. Dziękujmy za powołanie chrześcijańskie i starajmy się
swym słowem i życiem głosić wspaniałe dzieła Boże.

Z DUSZĄ NA KANAPIE. O ACEDII CZYLI

LENISTWIE DUCHOWYM.
Acedia wspomniana jest w sentencjach ojców, Apoftegmatach i
to już w pierwszej maksymie Antoniego1: Święty Antoni, kiedy mieszkał
na pustyni, popadł raz w zniechęcenie i wielką ciemność wewnętrzną. I powiedział do Boga: „Panie, chcę się zbawić, ale mi myśli nie pozwalają: co mam robić w tym utrapieniu? Jak się zbawić?”.
I chwilę potem, wyszedłszy na zewnątrz, zobaczył Antoni kogoś podobnego do siebie, kto siedział i
pracował, potem wstawał od pracy i modlił się, a potem znowu siadał i plótł linę, i znów wstawał do
modlitwy. A był to anioł Pański, wysłany po to, by go pouczyć i umocnić. I usłyszał Antoni głos
anioła: Tak rób, a będziesz zbawiony. Gdy to usłyszał, odczuł wielką radość i ufność; a robiąc tak,
osiągnął zbawienie. Acedia odnosiła się więc w początkowym okresie funkcjonowania w tradycji
chrześcijańskiej do życia monastycznego, stylu tego życia. Ewagriusz podaje wiele definicji acedii,
jedna z nich głosi że acedia jest umiłowanym sposobem życia demonów2.
Ewagriusz w dziele O praktyce ascetycznej przedstawia demona acedii na przykładzie
mnicha: Demon acedii, nazywany także demonem południa, jest najuciążliwszy spośród wszystkich
demonów nachodzi mnicha koło godziny czwartej (czyli o 10.00) i osacza jego duszę aż do godziny
ósmej (czyli do 14.00). Najpierw sprawia, że słońce zdaje się poruszać zbyt wolno lub wręcz nie
poruszać wcale, a dzień tak się dłuży, jakby miał pięćdziesiąt godzin. Następnie przymusza mnicha,
aby ciągle wyglądał przez okno i wybiegał z celi, by wpatrywać się w słońce, jak daleko jeszcze do
godziny dziewiątej; albo by rozglądać się tu i ówdzie, czy któryś z braci nie [nadchodzi]. Wzbiera w
nim wreszcie nienawiść do miejsca [w którym mieszka], do takiego życia i do ręcznej pracy. I [podsuwa myśl], że zanikła miłość wśród braci, a nie ma nikogo, kto by go pocieszył. A jeśli jest ktoś, kto
w owych dniach zasmucił mnicha, to tym także posługuje się demon, by zwiększyć jego nienawiść.
Sprawia, że opanowuje go tęsknota za innymi miejscami, w których łatwiej znaleźć to, co konieczne
[do życia], i rzemiosło, które wymaga mniej wysiłku, a przynosi więcej korzyści. I dodaje, że podobanie się Panu nie jest zależne od miejsca. Wszędzie bowiem — mówi — można wielbić Boga. Do
tego wszystkiego dołącza wspomnienie bliskich i dawnego życia, i ukazuje, jak długi jeszcze żywot
go czeka, stawiając jednocześnie przed oczy trudy ascezy. I jak się to mówi, próbuje różnych sztuczek, aby mnich pozostawiwszy celę uciekł z placu [walki]. Żaden inny demon nie podąża za demonem acedii. Tak więc po wygranej walce ogarnia duszę uspokojenie i niewysłowiona radość3. Autor
barwnie opisuje, jak demon meridianus nawiedza mnicha od godziny dziesiątej aż do drugiej po
południu, a celem tych pokus jest nakłonienie do ucieczki i porzucenia wybranego stanu życia.
W nieco humorystyczny sposób opisuje również czytanie mnicha w południe,
a w zasadzie problem z czytaniem, lekturą księgi: Opanowany przez acedię przy czytaniu wciąż
ziewa i łatwo wpada w senność. Pociera oczy i przeciąga się, to znów odwracając oczy od księgi,
spogląda na ścianę, znowu obraca się i czyta nieco, i kartkując — bada dokładnie końcówki wypowiedzi. Liczy kartki i ustala liczbę rozdziałów, gani pismo i zdobienie. Wreszcie zamyka księgę,
kładzie
pod
głowę
i
wpada
w
sen
niezbyt
głęboki,
ponieważ
głód
w końcu budzi jego duszę i ulega ona swoim własnym troskom4. Widzimy więc, że choć nosi w
sobie poczucie braku sensu, to jednocześnie przykłada stosowną miarę do wielu zabiegów i starań.
Naturalne osłabienie aktywności organizmu, zwłaszcza w upalną porę, staje się pretekstem do dużo
poważniejszego stanu. O ile inne demony obejmują swoim działaniem wybraną cześć duszy, o tyle
L. Misiarczyk, Acedia według Ewagriusza z Pontu, [w:] Acedia – duchowa depresja. Wybór tekstów, Kraków 2008, s.
7.
2
Por. S. Łucarz SJ, Acedia…,.1 Apoftegmat, Antoni 1,[w: ] Apoftegmaty Ojców Pustyni, tłum. S. M. Borkowska, ks. M.
Starowieyski, ks. M. Rymuza, PSP 33, z. 1. Warszawa 1986, s. 81.
3
Ewagriusz z Pontu, O praktyce [ascetycznej], [w:] Pisma ascetyczne, t. 1, przeł. K. Bielawski, M. Grzelak, E. Kędziorek, L. Nieścior, A. Ziernicki, wstęp i opracowanie L. Nieścior, Kraków 1998, s. 207-208.
4
Tenże, O ośmiu duchach zła, przeł. L. Nieścior OMI, [w:] Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, t. I,
red. L. Nieścior OMI, Tyniec 2005, s. 426–428.
1

demon południa zwykł chwytać całą duszę i dusić umysł5. Co ważne w kontekście Ewagriusza, piszącego o acedii – nie jest on teoretykiem, sam doznawał stanu acedycznego, o czym wspomina w
liście do bpa Jana z Jerozolimy6, stąd tak głębokie, prawdziwie i trafne stwierdzenia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA IV. NIEDZIELĘ ADWENTU
1. Dzisiaj przy wejściu głównym członkowie Odnowy w Duchu Świętym Manus Domini
rozprowadzają do wyczerpania ostatnie opłatki wigilijne. Przy biuletynie wspólnota nabywamy
ostanie świece wigilijne w cenie nie mniejszej niż 6 PLN. Młodzież oazowa po Mszach św. rozprowadza sianko na stół wigilijny. W Bożym Młynie o 14.00 Wigilia dla bezdomnych, chorych, potrzebujących i samotnych.
2. Jutro dzień spowiedzi przedświątecznej w kościele górnym od godz. 6.30 do 9.00 z
przerwą od 7.30 do 8.00 i po południu od 16.00 do 19.00, z przerwą od 17.30 do 18.00. Należy
traktować tą okazję spowiedzi jako ostatnią przed świętami.
Istnieje możliwość spowiedzi dla słabo słyszących w zakrystii ministranckiej. Należy
poprosić o nią księdza, który będzie spowiadał przy wejściu do zakrystii.
3. We wtorek dzień Wigilii Bożego Narodzenia i 546. rocznica narodzin dla nieba naszego
patrona, św. Jana Kantego. Nie odprawiamy Mszy św. wieczornej. Poranna liturgia, ze względu na
sprzątanie kościoła górnego w kościele dolnym. Pasterka o godzinie 24.00. Po niej zgodnie z parafialną tradycją podzielimy się opłatkiem składając sobie życzenia.
W czasie pasterki kwestujemy na fundusz SOS dla ratowania życia nienarodzonych, zasilający potrzeby domów samotnej matki, prowadzenie okna życia i prowadzenie refleksji i szkoleń
dotyczących tematyki obrony życia. Przypominamy o tradycji postnej w dniu wigilijnym. Również
wieczerza wigilijna powinna składać się z postnych potraw. Wigilię rozpoczynamy czytaniem fragmentu z Ewangelii św. Łukasza o Bożym Narodzeniu, następnie ojciec lub obecny senior prowadzi
wspólną modlitwę. Po wigilii wspólnie kolędujemy.
W Wigilię ostatnie w tym roku roraty o godzinie 6.30. Na zakończenie Rorat losowanie
figurki Maryi Niepokalanej dla dzieci, które uczestniczyły w roratach. Wtedy też zapraszamy dzieci
z uzupełnionymi planszami roratnimi.
3. W środę, w Uroczystość Bożego Narodzenia Msze święte według porządku niedzielnego. W czwartek, w święto św. Szczepana nie odprawiamy Mszy św. o godzinie 20.00. W drugi
dzień Świąt Bożego Narodzenia odczytamy list Rektora UPJP 2 i zbierzemy tacę na potrzeby uczelni.
4. W piątek wspomnienie św. Jana Ewangelisty, rano i wieczorem okazja do pobłogosławienia wina, w sobotę wspomnienie świętych Młodzianków Męczenników, w najbliższą niedzielę
Święto Świętej Rodziny, Jezusa, Maryi i Józefa, o 12.00 Msza św. z odnowieniem przyrzeczeń
małżeńskich dla małżonków cieszących się w 2019 roku Złotymi i Srebrnymi Godami.
5. Do kosza przy ołtarzu w kościele górnym zbieramy dar ołtarza na przygotowanie paczek
świątecznych przez Zespół Charytatywny dla najuboższych w parafii. Po spakowaniu ofiarowanych
produktów młodzież rozniesie paczki potrzebującym jutro wieczorem.
6. Plan wizyty duszpasterskiej na tydzień świąteczny publikowaliśmy we Wspólnocie
sprzed dwóch tygodni. Jest dostępny również na stronie internetowej parafii. Każda rodzina jest
również osobiście powiadamiana o terminie wizyty kolędowej i ma możliwość zmiany terminu po
ustaleniu z duszpasterzem.
7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Teresę Żurkowską Mastalerz. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...
Tenże, O praktyce…, s. 214.
Nawiedziłeś mnie siedzącego w „ciemności i cieniu" pokuty i oświeciłeś oczy, które nieustannie
wyglądały pocieszenia. Czym mam wynagrodzić Panu za pocieszenie twego listu, przez który naprostowałeś moją
duszę
dręczoną
przez
acedię?.
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[w: ] Ewagriusz z Pontu, Pisma ascetyczne, ŹM 18, t. I, Kraków-Tyniec 1998, s. 176).
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