INTENCJE MSZALNE od 30 grudnia 2019 do 05 stycznia 2020
Poniedziałek, 30 grudnia
7.00
1) + Wiesław Koprowski od koleżanek i kolegów żony Zofii z pracy; 2) + Zofia Dębska – od V
Róży Różańcowej
7.30
+ Leszek – od rodziny Chudzików z Makowa Podhalańskiego
18.30
+ Janina Kozioł, Karolina Tańcula w 8 r. śm., i zm z rodz. Koziołów
Wtorek, 31 grudnia – WSPOMNIENIE ŚW. SYLWESTRA I, PAPIEŻA
7.00
+ Wiesław Koprowski od Zofii i wiesława Paszkot z rodziną
7.30
+ Andrzej Zawiła
18.30
Dziękczynna za otrzymane łaski w kończącym się roku z prośba o bł. Boże i opiekę MB w
Nowym Roku dla dobrodziejów, członków grupy pielgrzymkowej oraz członków Róży VI i VII – int. od
Barbary Kowalczyk
Środa,
7.30
9.00
10.30
12.00
13.15
17.00
18.30
20.00

1 stycznia – UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ BOŻEJ RODZICIELKI
++ Mieczysław, Anna, Piotr
+ Wiesław Koprowski od szwagierki Józefy z Chicago
+ Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
++ Jan, Józefa, s. Jan Grochal
Za Parafian
+ Mieczysław Kowalczyk
W intencji Radio Maryja
+ Mieczysław, jego rodzice i rodzeństwo

Czwartek, 2 stycznia – WSPOMNIENIE ŚŚ. BAZYLEGO WIELKIEGO I GRZEGORZA
Z NAZJANZU, BISKUPÓW I DOKTORÓW KOŚCIOŁA
7.00
1) + Wiesław Koprowski od p. Malków; 2) Dziękczynna z prośba o bł. Boże dla Elżbiety w 75.
rocz. urodzin
7.30
+ Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
18.30
++ Stanisław Boguta, żona Anna, Stanisław Grzesik
Piątek, 3 stycznia
7.00
1) ++ Za Zm. wypominanych w wypominkach rocznych; 2) O zdrowie i bł. Boże dla Gabrieli
9.00
+ Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
17.00
O zdrowie, potrzebne łaski, opiekę MB i wstawiennictwo św. patronki dla Genowefy Kowalczyk w dniu imienin
18.30
Wynagradzająca NSPJ – int od Straży Honorowej NSPJ
Sobota, 4 stycznia
7.00
1) + Marian Wojciechowski; 2) ++ Za Zm. rodz. Żurków, Woźniaków, Stachów, Madejów
7.30
Wynagradzająca Niepokalanemu Sercu NMP za zniewagi i bluźnierstwa – int od Róży VII
18.30
+ Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
II. NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM, 5 stycznia
7.30
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośba o bł. Boże i opiekę MB dla zyjących członków Róży
VII i o radość życia wiecznego dla Zmarłych
9.00
++ Jan, Irena, Barbara, Bogdan Stańcowie i zm. z rodziny
10.30
+ Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
12.00
++ Ludwika, Kazimierz Wąchal
13.15
Za Parafian
17.00
+ Genowefa Koczwara
18.30
++ Stanisława Kowal, Kazimiera Strojna, Matylda Boguta, Ryszard Pawlik
20.00
+ Janina Dubiel – int. od Córek z rodzinami
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EWANGELIA NA ŚWIETO ŚWIĘTEJ RODZINY
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA /Mt 2, 13-15. 19-23/
Gdy Mędrcy odjechali, oto 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. Tak miało się
spełnić słowo, które Pan powiedział przez Proroka: «Z Egiptu wezwałem Syna mego».
A gdy Herod umarł, oto Józefowi w Egipcie ukazał się anioł Pański we śnie i
rzekł: «Wstań, weź Dziecię i Jego Matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy
czyhali na życie Dziecięcia». On więc wstał, wziął Dziecię i Jego Matkę i wrócił do
ziemi Izraela.
Lecz gdy posłyszał, że w Judei panuje Archelaus w miejsce ojca swego, Heroda, bał się tam iść. Otrzymawszy zaś we śnie nakaz, udał się w stronę Galilei. Przybył
do miasta, zwanego Nazaret, i tam osiadł. Tak miało się spełnić słowo Proroków:
«Nazwany będzie Nazarejczykiem».

REFLEKSJA
Diament, aby uzyskał blask, musi być oszlifowany. Złoto, aby miało swą cenę,
musi zostać oczyszczone. Podobnie jest z naszą drogą do świętości. Każdy jest
powołany do tego, aby być świętym. Dlatego Pan Bóg przeprowadza nas przez okres
oczyszczenia i próby. To nasza praca w wierze! Świętość rodziny Jezusa, Maryi i
Józefa nie oznaczała życia bez problemów. Niepewność, strach, bieda – przechodzili
przez to samo, co dotyka każdego z nas.

Z DUSZĄ NA KANAPIE. O ACEDII CZYLI

LENISTWIE DUCHOWYM.
Uczeń Ewagriusza, Ludwik z Pontu, rozwijając myśl swojego nauczyciela, mówił o lenistwie duchowym, wyliczając skrupulatnie jego objawy. Był to więc w pierwszej kolejności przesadny strach przed przeszkodami,
które można napotkać w realizacji marzeń i planów, czyli nasz dzisiejszy „słomiany zapał”,
uparte trwanie w pomysłach, które pozostają w sferze wirtualnej. Jak zauważa Ludwik, lenistwo takie potrafi być zapobiegliwe w utrzymaniu stanu swojego posiadania. Leniwy umie
odnaleźć sporo energii, żeby odwrócić uwagę od siebie i wytykanych mu braków. Potrafi delikatnie podważyć i obśmiać gorliwość pilniejszych, wykpić ich zapobiegliwość, zrzucić winę na
innych itd. Z łatwością znajduje wytłumaczenie dla swojego nieróbstwa, bywa zdystansowany,
bo trzeba zachować umiar we wszystkim .
Widocznym skutkiem acedii, w doświadczeniu mnichów, jest opuszczenie celi,
ucieczka, wybranie najprostszego rozwiązania, o czym pisze sam mnich z Pontu do współbraci
– Natomiast o myśli acedii napisaliście: Pokusa ta bowiem jest złożona z kilku myśli, ponieważ
powstaje z nienawiści i pożądliwości. Kto bowiem ulega acedii, nienawidzi tego co jest, pożąda
zaś tego, czego nie ma. A im bardziej pożądliwość ściąga mnicha na dół, tym bardziej też nienawiść wypędza go z celi; wówczas przypomina on nierozumne zwierzę, z przodu ciągnięte
przez pożądliwość, a z tyłu bite i popychane przez nienawiść. Lubieżnemu [mężowi] nie wystarczy jedna kobieta, a mnichowi opanowanemu przez acedię nie wystarczy jedna cela – tak
najkrócej określa tą cechę Ewagriusz .Należy pamiętać, że objawy acedii mnich odnosi do
życia monastycznego, jednak cech te można jak najbardziej przełożyć na życie świeckie. Do
kolejnych objawów należą: lęk, ale nie zwyczajny strach, ale męczący lęk bezprzedmiotowy;
przesadna troska o własne zdrowie, co Ewagriusz rozważa w kontekście obżarstwa, w końcu
nienawidzenie zawodu i chęć robienia czegoś innego oraz oskarżanie innych o złe samopoczucie, nieszczęścia, niepowodzenia, niesprawiedliwości w życiu. Objawy acedii będą oczywiście
różne w poszczególnych stanach i środowiskach życia. Mnisi i kapłani źródeł swego nieszczęścia będą upatrywać w celibacie, małżonkowie – w mężu lub żonie, a pozostali w środowisku
pracy, w kolegach lub „bezdusznym szefie”.
Wśród cech człowieka w stanie acedii jest wstręt do posłuszeństwa, brak posłuszeństwa wobec przełożonych. Oczywiście w kontekście zakonnym jest to bardziej uchwytne, nie
oznacza to też najczęściej jawnego nieposłuszeństwa, co mogłoby spowodować utratę względów u przełożonych, ale nade wszystko niejawne manipulacje i samowolę. Ewagriusz nazywa
acedię także brzemieniem szaleństwa, mając zapewne na myśli zgubne skutki postępujących
zaburzeń, także natury fizycznej człowieka.
Grzegorz Wielki, papież, jest kolejnym wielkim człowiekiem Kościoła, podejmującym problem acedii. Do jej następstw zalicza rozpacz, zniechęcenie, osowiałość, zgorzknienie,
obojętność, senność, nudę, ucieczkę od siebie samego, przesyt, ciekawość, roztargnienie, niepokój ducha i ciała, zmienność, gwałtowność, niestałość. W późniejszych wiekach następuje
jej zapomnienie, aczkolwiek nie całkowite – wspominają bowiem o niej pisarze karolińscy –
Alkuin z Yorku w De virtutitus et vitiisliber, Jonasz z Orleanu w De instituzione laicali oraz
Raban Maur w De ecclesiastica disciplina. Niektórzy dopatrują się tutaj ujęcia acedii także w
kontekście świeckim. Szeroko problem acedii omawia św. Tomasz z Akwinu w Summie, rozważając czy jest ona grzechem i podając argumenty za i przeciw. Powołuje się przy tym na
twórczość teologiczną i filozoficzną Arystotelesa, Jana Damasceńskiego i Jana Kasjana, wiążąc
acedię ze zniechęceniem i smutkiem. Tomasz pyta czy zniechęcenie jest grzechem. W artykule
1 zagadnienia 35 pisze: Słabości cielesne powracające regularnie i w tym samym czasie nie są

czymś grzesznym. Otóż zniechęcenie jest taką słabością, a Kasjan daje na to przykład: „zniechęcenie ogarnia mnichów najmocniej koło południa; jest to jakby gorączka powtarzająca się
regularnie o tym samym czasie, wnosząc w schorzałą duszę bardzo mocne rozgorączkowanie o
tej samej godzinie. W toku wypowiedzi przytaczając kolejne wyciągi z Pisma św. uznaje zniechęcenie za czyn grzeszny, co więcej grzech przeciwko miłości. Przytacza także naukę Grzegorza Wielkiego o sześciu córkach acedii – Malitia – złość, Rancor – złośliwość, Pusillanimitas –
słabość serca, Desperatio – rozpacz, Torpor circa praecepta – obojętność wobec przepisów,
przykazań oraz Vagatiomentis circa illicita – błądzenie ducha po bezprawnych rzeczach. W
kolejnych wiekach acedia miesza się z melancholią, w XIII w. Guillaume d’Auvergne (czyt.
Gijom Duwern) w De virtutibus mówi o acedii jako wadzie stworzonej i wzmocnionej melancholijnym nastrojem.

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. We wtorek, 31 grudnia o 17.30
zapraszamy na nieszpory na zakończenie starego roku z kazaniem podsumowującym mijający rok. Podczas nieszporów podziękujemy wspólnie za łaski, których Bóg udzielił nam
od poprzedniego Sylwestra i przeprosimy za osobiste uchybienia. Bezpośrednio po zakończeniu nieszporów, około godziny 18.30 Msza św. W środę Uroczystość Świętej Bożej
Rodzicielki Maryi i 53. Światowy Dzień Pokoju, przeżywany pod hasłem zaczerpniętym z
orędzia papieskiego: Pokój jako droga nadziei. Msze św. w naszym kościele jak w każdą
niedzielę. W czwartek wspomnienie śś. Bazylego Wielkiego i Grzegorza z Nazjanzu, biskupów i doktorów Kościoła. 3. W pierwszy czwartek stycznia modlitwa 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. W pierwszy piątek stycznia Msze św. i okazja do spowiedzi św. jak zwykle.
Msza św. wynagradzająca NSPJ od Straży Honorowej NSPJ o godz. 18.30. Po niej adoracja animowana przez Honorową Straż NSPJ do 20.30. W pierwszą sobotę stycznia Msza
św. wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryi od róż różańcowych o godzinie 7.30.
Kolejne odwiedziny u chorych 1 lutego, w pierwszą sobotę miesiąca. W bieżącym tygodniu kancelaria parafialna czynna w poniedziałek i w sobotę o zwykłej porze. W czwartek
kancelaria nieczynna. W okresie kolędowym spowiedź przed Mszą św. wieczorną, od
godziny 18.00 podczas Maratonu Modlitewnego Totus Tuus za wyjątkiem pierwszego
piątku miesiąca. 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. 4. W grudniu wydaliśmy obok wydatków bieżących na serwis elektryczny w kościele i na plebanii, na serwis sprzętu kancelaryjnego,
na zakup nowych interaktywnych figur do szopki bożonarodzeniowej i dekorację bożonarodzeniową 20 315 PLN Dziękujemy wszystkim wiernym za ofiarność. Comiesięczna
składka na potrzeby inwestycyjne w parafii w najbliższą, pierwszą niedzielę stycznia. 5.
Jutro spotkanie opłatkowe Parafialnego oddziału Akcji Katolickiej o 19.15 na plebanii. 6.
W bieżącym tygodniu plan kolędy przedstawia się następująco: 30 XII (poniedziałek),
ks. Zbigniew Zięba od godz. 10.00 ul. Machaya, ks. Wojciech Matyga od godz. 10.00 ul.
Armii Krajowej 79, cały blok, ks. prałat Jan Franczak od godz. 15.00 ul. Na Błonie 9A,
klatka X i XI

