INTENCJE MSZALNE od 06 stycznia do 12 stycznia 2020
Poniedziałek, 06 stycznia – UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
7.30
+ Waleria Szczurek w 8. rocz. śm.
9.00
+ Irena Borowiec – Msza Św. Gregoriańska
10.30 ++ Jerzy i Michał
12.00 + Kazimierz Mrówka
13.15 Za Parafian
17.00 O zdrowie, potrzebne łaski i opiekę MB dla Genowefy Kowalczyk z okazji imienin
18.30
+ Henryk Pietraszewski
20.00 + Bogdan Borowiec
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Wtorek, 07 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. RAJMUNDA PENYAFORT,
PREZBITERA
7.00
+ Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
7.30
W podziękowaniu Pielgrzymom za wsparcie i życzliwość do Medjugorie
18.30 ++ Jan, Andrzej, Wanda, Kornelia i Józef Rączkiewiczowie
Środa, 8 stycznia
7.00
+ Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
7.30
+ Henryka (ona) Golba w 5. rocz. śm.
18.30 ++ Helena, Józef, Irena i Wiesław Hudeccy
Czwartek, 9 stycznia
7.00
1) + Zofia Róg; 2) Za Parafian
7.30
+ Zofia Starzycka
18.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
Piątek, 10 stycznia
7.00
1) + Agata w 4. rocz. śm.; 2) + Zofia Wajda – int. od rodziny Waśków; 3) O zdrowie
dla Syna, siły ducha dla całej Rodziny i ulgę w cierpieniu dla Marii
7.30
++ Irena i Bronisław Budzik
18.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
Sobota, 11 stycznia
7.00
1) + Bohdan Hnatów w 1. rocz. śm.; 2) + Teresa Szaruga – int. od Dyrekcji i Grona
Pedagogicznego Zespołu Szkół Publicznych nr 3 w Myszkowie
7.30
1) + Irena Borowiec – Msza Św. Gregoriańska; 2) ++ Władysław i Honorata Rerak
oraz Zofia i Antoni Chmiel
18.30 + Edward Wronowski
ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO, 12 stycznia
7.30
O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla diakona Arkadiusza Litwiniuka w dniu
imienin – int. od Parafian
9.00
+ Marek Radosz – int. od Piotra Ryby z rodziną
10.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska
12.00 Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o bł. Boże i zdrowie w Nowym Roku
13.15 Za Parafian
17.00 + Paweł Kuczyński – int. od Anny i Pawła
18.30 + Józef Pawlik – int. od żony Małgorzaty
20.00 + Józef Kaniecki – int. od Żony i Dzieci
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EWANGELIA NA II. NIEDZIELĘ PO
NARODZENIU PAŃSKIM / J 1, 1-5. 9-14/
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się
nie stało, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Była Światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było
Słowo, a świat stał się przez Nie, lecz świat Go nie poznał. Przyszło do swojej
własności, a swoi Go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię Jego, którzy
ani z krwi, ani z żądzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. Słowo
stało się ciałem i zamieszkało między nami. I oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę,
jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy.
REFLEKSJA
Codziennie wypowiadamy setki słów. Wśród nich są słowa
niepotrzebne, słowa niszczące, słowa fałszu. Dlatego dobrze jest otworzyć
Księgę, w której słowa są wzięte „pod ochronę”. To księga Pisma Świętego,
która zawiera słowa Boga skierowane do człowieka. I dobrze jest odnaleźć tam
początek Ewangelii według św. Jana i przeczytać: Na początku było Słowo
(…). I przypomnieć sobie o tym, że odpowiadam za każde moje słowo.

Z DUSZĄ NA KANAPIE. O ACEDII CZYLI

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA II. NIEDZIELĘ

LENISTWIE DUCHOWYM.

PO NARODZENIU PAŃSKIM

Już starożytni dają wskazówki jak radzić sobie z demonem południa, nie ulegać jego mocy i namowom. Ewagriusz pisze: Troszcz się o
pracę ręczną i to stosownie do sił we dnie i w nocy, abyś nie obciążał kogoś, ale raczej sam innych
obdzielał, jak zachęca i mówi święty Paweł. A w ten sposób zwyciężysz także demona acedii i oddalisz od siebie wszystkie pozostałe pożądliwości wzniecone przez wroga. Lenistwu bowiem towarzyszy
demon acedii, a jak mówią, mieszka on w pożądliwościach. W pracy O sporze z myślami kieruje
przeciwko acedii pięćdziesiąt siedem różnych zdań biblijnych, które mają uzbroić mnicha przeciwko uprzykrzeniu sobie obecnego stanu. Myśli te każą skupić się na wilgoci w celi, czekających
chorobach, długiej starości bez opieki, wadach przełożonego, sugerują zmianę pracy na łatwiejszą,
bardziej opłacalną, szukanie pociechy u innych braci, by w końcu nakłonić do porzucenia życia
pustelniczego. W rozdziale o praktyce daje wskazówki: Nie należy opuszczać celi w godzinie pokus,
wymyślając rzekomo rozsądne do tego powody, ale trzeba siedzieć wewnątrz, trwać cierpliwie,
przyjmować odważnie wszystkich napastników, a szczególnie demona acedii. (...) Ucieczka bowiem
przed tymi zmaganiami czy unikanie walki uczą duszę nieudolności, tchórzostwa i dezercji.
W kontekście Ewagriuszowego ujęcia tematu acedii należy zastanowić się nad istotą tego
problemu w odniesieniu do ludzi świeckich, do współczesności. Z dotychczasowego wywody wydawać by się mogło, iż problem dotyczy czy dotyczył wyłącznie mnichów, wyłączonych że świata,
cenobitów i anachoretów. To mylne założenie, co ciekawe przytacza i wyjaśnia już sam pontyjski
mnich pisząc: Przeciwko świeckim demony walczą raczej za pomocą rzeczy, przeciwko zaś mnichom
najczęściej za pomocą myśli. Z powodu odosobnienia są oni bowiem pozbawieni rzeczy1. Ciekawym
zagadnieniem jest ujęcie acedii w sztuce. Oczywiście jest tutaj cienka granica między tym co nazywamy acedią, melancholią i lenistwem, jednakże w kilku dziełach bezsprzecznie zaprezentowano
acedię. I są to przedstawienia śpiącego człowieka – co oznacza człowieka co prawda nie grzeszącego, ale również nie praktykującego, nie modlącego się, oraz pracę wykonaną do połowy. Durer jako
niewątpliwy specjalista od sztuki symbolicznej, filozof, mistyki, alchemik, czyli prawdziwy człowiek renesansu jako pierwszy przekazuje nam przenikanie starożytnej sztuki mistycznej w renesansowym malarstwie i kulturze europejskiej. Melancholia przedstawia trud ludzkości pragnącej rozwikłać starożytne zagadki. Na pierwszym planie kompozycji wyłania się smutna postać ze skrzydłami
(przygnębienie myśliciela wynika z niemożliwości osiągnięcia prawdziwej mądrości mimo posiadanej wiedzy) siedząca pod kamienną budowlą, którą otaczają dziwnie dobrane przedmioty - a znajdziemy wśród nich: piramidę, klepsydrę, bryły geometryczne, ostrze, drabinę, dzwon, wygłodzonego psa… Symbolika ludzkiego intelektu wyrażona za pomocą matematyki, geometrii, alchemii,
przyrody a nawet ciesielki nie jest wstanie pojąć pełni wiedzy. I między innymi to chce nam przekazać Durer za pomocą swego metafizycznego i ponad czasowego dzieła. Melancholia jest symbolicznym przedstawieniem ludzkiego geniuszu i intelektu, którego pomimo wysiłku nie udało się przekształcić ludzkości w boską moc. W alchemii jest to ukazane jako niemożliwość przekształcenia
ołowiu w złoto.
Inne przedstawienia znajdziemy m.in. u Hieronima Viriksa z XVI w., w pracach francuskiego grawera Jacquesa Callota z 1620 r., czy w Opactwie benedyktyńskim w Comburgu w Badenii z 1715, z alegorycznym ujęciem acedii z upartym osłem, w końcu u Hieronima Boscha, gdzie na
blacie stołu przedstawiono grzechy główne, w tym lenistwo (acedię) jako zakonnicę, która przypomina drzemiącemu przy ogniu mężczyźnie o obowiązkach religijnych, wyciągając ku niemu różaniec.
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1. Dziś po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu z racji pierwszej niedzieli
stycznia.
2. Jutro uroczystość Objawienia Pańskiego. Msze św. z obrzędem pobłogosławienia kadzidła i kredy jak w każdą niedzielę. To również dzień imienin naszego wikariusza, ks. Kacpra.
Mszę św. od duszpasterzy w Jego intencji odprawimy o godzinie 12.00. Zachęcamy do zabrania do
domu porcji kadzidła i napełnienia wonią liturgiczną naszych mieszkań, choć nic nie zastąpi napełniania naszych domów i mieszkań wonią modlitwy.
Istnieje możliwość złożenia ofiary na cele misyjne do skarbony przy Wspólnocie.
3. W najbliższą niedzielę święto Chrztu Pańskiego kończące liturgiczny okres Bożego
Narodzenia. W dni powszednie bieżącego tygodnia, o ile nie postanowimy inaczej, liturgia w kościele dolnym. Msze św. jak w każdym tygodniu. W środę różaniec o 18.00 różaniec. W czwartek
całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu z jutrznią na rozpoczęcie i z nabożeństwem do
Najdroższej Krwi Pana Jezusa na zakończenie. W piątek po wieczornej Mszy św. Koronka do Miłosierdzia Bożego.
4. Jak wcześniej zapowiadaliśmy, witamy ks. Jarosława Glonka, życząc mu owocnej pracy
duszpasterskiej w naszej parafii. Ks. Jarosław ma 42 lata. Jest kapłanem od 16 lat. Przychodzi do
nas z parafii św, Józefa na Osiedlu Kalinowym. Zaopiekuje się kręgami Domowego Kościoła i
Rodziną Radia Maryja.
Okazja do spowiedzi przed wieczorną Mszą św. w dni powszednie od godziny 18.00 podczas Maratonu Modlitewnego Totus Tuus.
5. Listy gratulacyjne dla Złotych i Srebrnych Jubilatów Małżeństwa, nieodebrane podczas
uroczystości Jubileuszu lub uzupełnione w minionym tygodniu są do odebrania dzisiaj w zakrystii.
6. Jadłodajnia św. Jana Kantego od wtorku będzie wydawać posiłki od 13.30 do 14.00.
Stołujących się prosimy o punktualność.
7. W bieżącym tygodniu można się spodziewać, że jeden z księży chodzących po kolędzie
będzie przerywał wizytę na czas odprawienia Mszy św. lub urzędowania w kancelarii. Prosimy o
zrozumienie i cierpliwość.
8. W najbliższą niedzielę podczas Mszy św. o godzinie 10.30 i 12.00 spodziewamy się
kolędowania sudenckiego zespołu Skalni związanego ze środowiskiem Uniwersytetu Rolniczego.
Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
9. W Bożym Młynie dziś około 19.30 wspólne kolędowanie. W środę o godz. 19.15 fotoreportaż z Sycylii pana Wojciecha Kocota. Ślady zapachowe czyli kolejne spotkanie z cyklu Sześć
zmysłów - Rozpoznawanie Boga w codzienności p. Joanny Całko w piątek 10.01. o godz. 19.15.
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Leszka Sokołowskiego. Wieczny odpoczynek
racz Mu dać Panie...

