
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 13 stycznia do 19 stycznia 2020 

 

Poniedziałek, 13 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. HILAREGO, BISKUPA I DOK-

TORA KOŚCIOŁA 
7.00 1) ++ Juliusz w 1. rocz. śm. i Aleksandra; 2) + Teresa Szaruga – int. od Wychowanków;  

 3) W intencji Marii Pasierb o  dary DŚ z okazji bierzmowania  

7.30 + Zofia Wajda – int. od Józefa łakomego z rodziną 

18.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

Wtorek, 14 stycznia  
7.00 + Teresa Szaruga – int. od Wychowanków 

7.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

18.30  + Kazimiera (ona) Wójcik 

Środa, 15 stycznia  
7.00 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

7.30 1) + Teresa Szaruga – int. od Wychowanków;  

2) ++ Marian, Janina, synowie: Józef i Stanisław 

18.30 + Zofia Nowak 

Czwartek, 16 stycznia  
7.00 1) + Teresa Szaruga – int. od koleżanki Anny Sobieraj;  

2) + Zofia Wajda – int. od siostry Danuty Bachuli z rodziną 

7.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

18.30  Nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia: 1) + Józef Kaniecki – int. od Żony i Dzieci; 2) + 

Marianna Wójcik w 2. rocz. śm.; 3) + Andrzej Migacz w 5. rocz. śm.; 4) ++ Bronisława (ona) i 

Marian Kozik  

Piątek, 17 stycznia – WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO, OPATA 
7.00 1) + Teresa Szaruga – int. od Emerytów ZSP nr 3 w Myszkowie;  

2) + Zofia Wajda – int. od Barbary Wajda z rodziną z Rzepennika;  

3) Dziękczynna za zdrowie córki Olgi 

7.30 + Zbigniew Baniak w rocz. śm. – int od Żony 

18.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

Sobota, 18 stycznia  
7.00 1) + Teresa Szaruga – int. od Zakładu Pogrzebowego Gabriel 

2) ++ Aniela i Ludwik  Oliwiwie 

7.30 1) + Irena Borowiec – Msza Św. Gregoriańska;  

2) ++ Stanisław i Maria w rocz. śm. 

18.30 + Fryderyk Filek w 5. rocz. śm.  

II. NIEDZIELA ZWYKŁA, 19 stycznia  
7.30 O potrzebne łaski i opiekę MB dla  Genowefy i Jana oraz o bł. Boże dla Rodziny  

9.00 Dziękczynna za szczęśliwe pielgrzymowanie do sanktuariów maryjnych na Bałkanach z 

prośbą o bł. Boże  w rodzinach Pielgrzymów 

10.30 + Irena Borowiec – Msza Św. gregoriańska 

12.00 + Krystyna i Antoni Parda o radość życia wiecznego  

13.15 Za Parafian 

17.00 + Stanisław Szuba w 4. rocz. śm.  

18.30 + Paweł Kuczyński – int. od Zofii  

20.00 ++ Hermina (ona), Florian i Jan 
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EWANGELIA NA ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

/Mt 3, 13-17/ 
 

Jezus przyszedł z Galilei nad Jordan do Jana, żeby przyjąć chrzest od 

niego. Lecz Jan powstrzymywał Go, mówiąc: «To ja potrzebuję chrztu od Cie-

bie, a Ty przychodzisz do mnie?». 

Jezus mu odpowiedział: «Pozwól teraz, bo tak godzi się nam wypełnić 

wszystko, co sprawiedliwe». Wtedy Mu ustąpił. 

A gdy Jezus został ochrzczony, natychmiast wyszedł z wody. A oto otwo-

rzyły Mu się niebiosa i ujrzał Ducha Bożego zstępującego jak gołębicę i przy-

chodzącego na Niego. A głos z nieba mówił: «Ten jest mój Syn umiłowany, w 

którym mam upodobanie». 

 

REFLEKSJA 

 

 Jezus nie potrzebował chrztu w Jordanie. On jest czysty, ale uczynił to z 

solidarności z ludźmi, aby pokazać: Ta droga, którą wybraliście, jest właściwa. 

A także, aby zapowiedzieć nasz chrzest święty. Obecność Ojca i Syna, i Ducha 

Świętego, słowa, gesty i woda to elementy każdego sakramentu chrztu 

świętego. W taki prosty sposób dokonuje się tajemnica, przewyższająca nasz 

rozum. To obmycie z grzechu pierworodnego i narodzenie do nowego życia..  



Z DUSZĄ NA KANAPIE. O ACEDII CZYLI    

LENISTWIE DUCHOWYM. 

 

Opat tyniecki, Szymon Hiżycki OSB, określił trafnie acedię 

współczesną, stosując starożytne nazewnictwo, jako demona ucieczki – człowiek opanowany 

przez tę myśl ucieka przed rozwiązaniem problemów, trudności z sobą, z innymi ludźmi, z 

pracą. I chociaż temat, wydawać by się mogło dotyczy czasów Ojców pustyni, a więc ponad 

tysiącletniego okresu wstecz, jednakże odnosi się też czasów obecnych, a może nawet bardziej 

do współczesnego świata. Gabriel Bunge, autor książki Acedia – duchowa depresja, przytacza 

historię dotyczącą okresu tworzenia tej książki. Bunge przytoczył studentom, którzy nie znali 

acedii kilka fragmentów tekstów Ewagriusza, po czym zapytał czy coś im to mówi. Wówczas 

oni odpowiedzieli z przejęciem: „Naturalnie! To, co opisuje ten Ojciec Pustyni – to plaga na-

szych czasów”. Następnie spytali: „Co można przeciwko temu zrobić?”. Papież Franciszek na 

różne sposoby wskazuje na te zagrożenia, ale nie tylko on. Interesującą analizę acedii w odnie-

sieniu do współczesności przeprowadził kard. Joseph Ratzinger. Zwraca on uwagę na smutek 

tego świata (2 Kor 7,10), który towarzyszy duchowemu lenistwu.  

Ten smutek płynie „z niezdolności do wiary w wielkość naszego ludzkiego powołania, 

które otrzymaliśmy od Boga. Człowiek nie wierzy w swoją wielkość, woli być «bardziej reali-

styczny». Metafizyczne lenistwo jest zatem tożsame z rozpowszechnioną fałszywą pokorą. 

Człowiek nie chce uwierzyć, że Bóg go zna, że nim się zajmuje, że na niego patrzy, że jest mu 

bliski”. Taką postawę papież nazywa dziwną nienawiścią do własnej wielkości. Benedykt XVI 

uważa także, że agnostycyzm, czyli próba zachowania neutralności wobec pytania o Boga, jest 

niczym innym jak właśnie duchowym lenistwem. Papież zwraca uwagę, że również Kościoło-

wi zagraża ów metafizyczny smutek, czyli acedia.  

Podsumowując, acedia współcześnie to doświadczenie wewnętrznego wypalenia, 

osłabienia naturalnych mocy duszy, doświadczenie pustki i bezsensu. Oznakami tej choroby są 

m.in.: przesadny lęk przed trudnościami, niechęć do jakiegokolwiek wysiłku, niedbalstwo w 

przestrzeganiu zasad, brak wytrwałości w podjętych zobowiązaniach, łatwe uleganie pokusom, 

niechęć do ludzi gorliwych, marnotrawienie czasu, poddawanie się zmysłowym pragnieniom, 

pomijanie religijnej motywacji, nadmierna aktywność zewnętrzna, co odróżnia ją od zwykłego 

lenistwa. I chociaż mówimy o niej jako współczesnej formie depresji duchowej, lenistwa du-

chowego, to korzeniami sięga czasów starożytnych i nie można jej odnosić wyłącznie do życia 

monastycznego, choć przez znaczną część historii tak jest postrzegana. Taki stan ducha został 

opisany za pomocą innych określeń już przez starożytnych filozofów oraz innych myślicieli, 

takich jak Romano Guardini, Blaise Pascal, Sören Kierkegaard, a na gruncie polskim przez 

Marcina Zdrenkę czy Antoniego Kępińskiego, filozofa i psychiatrę. 

Na koniec w kontekście tytułowej kanapy papieża Franciszka i lenistwa (nie tylko du-

chowego), ciekawą wydaje się anegdotka o Jasiu, któremu rano nie chciało się wstać  

z łóżka do szkoły. Kiedy mama próbuje wyciągnąć go z łóżka, on krzyczy, że nie pójdzie do 

szkoły, wymieniając trzy powody: „bo jest tam nudno”, „bo dzieci się ze mnie śmieją” i „w 

ogóle nie znoszę szkoły”. Na co mama: „to ja ci podam trzy powody, dla których powinieneś 

iść do szkoły: po pierwsze – to jest twój obowiązek, po drugie – masz 47 lat,  a po trzecie jesteś 

dyrektorem tej szkoły”. Lekarstwem na lenistwo duchowe, na tego demona południa, choć w 

dzisiejszych czasach bardziej na demona poranka, jest działanie na przekór, wbrew sobie. Bo 

człowiek rośnie poprzez pokonywanie trudności, niż żyjąc wygodnie i przyjemnie. Pojawiło się 

wiele określeń acedii, jej tłumaczeń, cech, następstw, skutków, cech towarzyszących. Nie jest 

to więc abstrakcja i relikt dawnych czasów monastycznych, o których pisze wielu współcze-

snych autorów. Jest ona problemem wciąż żywym, stąd tak wiele o niej w nauczaniu Francisz-

ka, jego poprzedników, a także we współczesnej medycynie, terapiach czy psychologii. 

 

 

 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA  

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO 

 
 1. Dzisiejszym świętem kończymy liturgiczny okres Bożego Narodzenia.   

 W czwartek nowenna do MB Miłosierdzia z Mszą św. o 18.30 i nabożeństwem. O 

18.00 nabożeństwo do św. Jana Pawła II, patrona rodzin, jak w każdy trzeci czwartek miesiąca 

z możliwością  oddania czci relikwiom św. Jana Pawła II. W piątek wspomnienie św. Antonie-

go, opata. 

 

 2. Kancelaria parafialna urzęduje w tym tygodniu jak zwykle. Okazja do spowiedzi 

przed wieczorną Mszą św. w dni powszednie od godziny 18.00 podczas Maratonu Modlitew-

nego Totus Tuus.   

 

 3.  Za opłatki w zakrystii zebraliśmy 6 411,1 PLN. Harcerki Ptaki Północy rozprowa-

dzając przed świętami własnoręcznie wykonane słodycze zebrały 507,02 PLN i 10 EUR. Sio-

stry Albertynki na Kuchnię św. Brata Alberta zebrały 3 921,06 PLN. Na Fundusz SOS dla 

samotnej matki w czasie pasterki zebraliśmy 2096,82 PLN. Uniwersytet Jana Pawła II w świę-

to św. Szczepana wsparliśmy sumą 9 637,5 PLN, 5 GBP, 50 NOK i 5 EUR. W pierwsze dni 

Nowego Roku zebraliśmy również ofiarę 3 063,6 PLN na odbudowę powojenną Syrii. Bardzo 

dziękujemy za ofiarność dla potrzebujących.  

 

 4. W Bożym Młynie jutro o godz. 19.15 na wykład p. dr  Marty Orczyk: pt. Ochrona 

życia poczętego oczami neonatologa, a w piątek, 17.01 tez o godz. 19.15 na kolejny wykład dr 

Anny Wajdy  o kulturowym tle Biblii. 

 

 5. Wydział Duszpasterstwa Rodzin przygotował nowe formularze świadectw dla 

uczestników katechez dla narzeczonych z hologramem i odpowiednim numerem. Inne świa-

dectwa nie  będą respektowane w diecezji. Swiadectwa wydane przed 1 stycznia 2020 roku 

tracą ważność po roku od daty ich wydania.  

 

 6. Plakaty informujące o wydarzeniach związanych z Tygodniem Modlitw o Jednosć 

Chrześcijan i Dniem Judaizmu można prześledzić w gablocie parafialnej.  

 

 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Natalię Kaletę. Wieczny odpoczynek racz 

Jej dać Panie... 

 

 


