INTENCJE MSZALNE od 17 lutego do 23 lutego 2020
Poniedziałek, 17 lutego
7.00
1) + Aleksander Krukowski;
2) + Joanna Leśniewska – int. od Pracowników Przedszkola 119
7.30
+ Danuta Degórska-Czubek – int. od Przewodników Tatrzańskich
18.30 + Tadeusz Starzycki
Wtorek, 18 lutego
7.00
+ Danuta Degórska-Czubek – int. od Bronisławy i Bronisława Kidów
7.30
++ Leokadia i Antoni Sitarscy
18.30 ++ Jerzy Babik w 5. rocz. śm. i ++ Zm. z Rodziny
Środa, 19 lutego
7.00
O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla brata Konrada Żbika w dniu imienin
7.30
1) + Danuta Degórska-Czubek – int. od Danuty i Romana Paplaczyk;
2) + Tadeusz Piszczek – int. od Sąsiadki
18.30 ++ Henryk, Jadwiga i Romuald
Czwartek, 20 lutego
7.00
1) + Dawid Kowalczyk w 19. rocz. śm.;
2) Dziękczynna za dar życia z prośbą o opiekę MB Miłosierdzia i św. Jana Pawła II
dla Anny Marii
7.30
+ Danuta Degórska-Czubek – int. od Mariusza i Krystyny Kidów
18.30 + Julian Wilkosz
Piątek, 21 lutego – WSPOMNIENIE ŚW. PIOTRA DAMIANA, BISKUPA I
DOKTORA KOŚCIOŁA
7.00
1) + Danuta Degórska-Czubek – int. od Moniki i Marcelego Lenartów;
2) + Joanna Leśniewska – int. od Pracowników Przedszkola 119;
3) + Wanda Cyganik – int. od Janiny i Romana Szostków
7.30
++ Mieczysław i Cecylia Bielowie, ++ Janina i Władysław Szostak
18.30 ++ Anna, Urszula, Andrzej
Sobota, 22 lutego – ŚWIĘTO KATEDRY ŚW. PIOTRA, APOSTOŁA
7.00
1) W intencji Panu Bogu wiadomej;
2) + Joanna Leśniewska – int. od – int. od Oskara z mamą Gabrielą
7.30
1) + Andrzej Lang; 2) O bł. Boże, opiekę MB i wstawiennictwo św. Pawła w 13. rocz.
ur. Pawła
18.30 + Zbigniew w 2. rocz. śm.
VII. NIEDZIELA ZWYKŁA, 23 lutego
7.30
++ Katarzyna, Krystyna, Ludwik, Władysław
9.00
++ Jan i Władysława (ona) Kilian
10.30 + Teresa Świerczek
12.00 + Zbigniew Baniak w rocznicę śmierci – int. od Żony z Dziećmi i Wnukami
13.15 Za Parafian
17.00 O zdrowie i potrzebne łaski dla Apolonii
18.30 + Marek Płonka
20.00 Dziękczynna za 45. lat małżeństwa Wandy i Stefana z prośbą o bł. Boże dla nich i dla
Rodziny
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EWANGELIA NA VI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
/Mt 5, 20-22a. 27-28. 33-34a. 37/
Jezus powiedział do swoich uczniów:
«Bo powiadam wam: Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa
niż uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego.
Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa
na swego brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam:
Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią
cudzołóstwa.
Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie
przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale
nie przysięgajcie.
Niech wasza mowa będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego
pochodzi».
REFLEKSJA
Prawo Mojżeszowe kształtowało naród wybrany przez setki lat.
Zawierało w sobie wskazówki, jak żyć, by się Bogu podobać, i na czym ma
polegać realizacja przymierza, jakie Bóg zawarł ze swoim ludem. Jezus nie
neguje wartości Starego Prawa, ale sam realizuje je w pełni i udoskonala
miłością, która jest streszczeniem Prawa oraz jego istotą. To właśnie miłość
staje się podstawą nowej interpretacji Dekalogu.

KAMIEŃ ,,PIERWSZEGO”. GNIEW A MIŁOSIERDZIE BOGA.
MALARSKIE WIZJE GNIEWU INSPIROWANE BIBLIĄ

Bóg zatem zaraz po zabójstwie daje Kainowi szansę na wyznanie
swojej winy, skruchę. Jednakże Kain po-sługuje się kłamstwem, dlatego
Bóg wymierza mu karę. Ale nie jest to kara wymierzona w gniewie, jest sprawiedliwa,
Bóg nie karze śmiercią za śmierć. Św. Jan Chryzostom zwraca uwagę na karę uznając ją za
łagodną, a nawet wychowawczą dla samego Kaina oraz dla potomnych. Biskup Konstantynopola stwierdza, że słowa Boga wypowiedziane do Kaina, iż ma być uciekinierem i
wędrowcem na ziemi, wydawały się surowe i przytłaczające, ale były dowodem wielkiej
życzliwości. Ponieważ, pragnąc pouczyć potomków, [Bóg] wybrał taki rodzaj kar, który
mógł Kaina oczyścić z grzechu; gdyby natychmiast uśmiercił [Kaina], pogrzebałby razem
z nim jego zbrodnię i potomni niczego by się nie dowiedzieli. Natomiast, pozostawiając
Kainowi długi żywot w swoistym napiętnowaniu, uczynił z niego nauczyciela wszystkich,
którzy się z nim spotkali; swoim wyglądem i drżeniem członków napominał, aby nie
ośmielili się popełniać podobnego czynu, aby nie skazali się na podobne męki. Sam [Kain]
stał się przez to lepszym, gdyż konwulsje, obawy, nie-spokojne życie, ułomność fizyczna,
trzymały go, jak na łańcuchu i nie pozwalały popełnić nowej zbrodni; zarazem stale przypominały o dawnym grzechu, a duszę jego uczyły rozsądku.
Przed zabiciem brata Abla dostrzec można było w zachowaniu Kaina zazdrość,
złe myśli, smutek, gniew, nieszczerość serca, potem też kłamstwo, czyli próbę ukrycia
grzechu. Ojcowie zwracają zatem uwagę na rodzenie przez jeden grzech kolejnych grzechów. One też posiadają konkretne negatywne skutki dla przyszłych pokoleń, co było
widoczne w życiu Kaina.
Zabójstwo poprzez kamienowanie występuje w Biblii kilka razy, choć mowa o
nim o więcej w kontekście Prawa Mojżeszowego, i jest najczęściej skutkiem bluźnierstwa,
kultu innych bogów, pogwałcenia szabatu, wywoływania duchów, w końcu w przypadku
cudzołóstwa. Mamy jednak przykłady, gdy Izraelici źle interpretowali to prawo, a nawet
wykorzystywali je do własnych celów. Jednym z takich przypadków jest historia Nabota z
1 Księgi Królewskiej. Z relacji biblijnej dowiadujemy się, że Nabot był właścicielem winnicy, w miejscu której król Achab chciał urządzić ogród warzywny. Jednak propozycja,
jaką złożył Nabotowi król, spotkała się z odmową, gdyż ziemia ta była dziedzictwem rodowym. I nie mogło być inaczej, jako że w tamtych czasach ojcowizna wiązała bardzo
silnie Izraelitę z jego rodem i była podstawą jego uprawnień. Poza tym najczęściej na terenie tej posiadłości znajdowały się groby przodków. Stąd dobrowolne odstąpienie jej komukolwiek było równoznaczne z rezygnacją z praw obywatelskich. Gdziekolwiek by się
osiedlił taki człowiek, wszędzie uważano by go za obcego przybysza (ger) lub wędrowca
bez ziemi. W tej sytuacji bez wyjścia na pomoc mężowi pośpieszyła Izebel, żona Achaba,
przygotowując spisek. W imieniu Achaba napisała listy i opieczętowała je jego sygnetem.
Listy wysłała do starszych i znakomitych [obywateli], którzy byli w jego mieście i mieszkali w sąsiedztwie Nabota. W listach pisała: Ogłoście post. Nabota posadźcie na czołowym
miejscu pośród ludu. Naprzeciw niego posadźcie dwóch ludzi, synów Beliala (co znaczy
„ludzi nikczemnych”), aby świadczyli przeciwko niemu, mówiąc: Złorzeczyłeś Bogu i królowi. Następnie wyprowadźcie go i ukamienujcie, aby umarł. I tak się stało, choć gniew
Boży i Boża sprawiedliwość dosięgły niebawem rodziny Achaba. Temat ten występuje w
malarstwie miniaturowym i jest klasycznym wyobrażeniem sceny kamienowania. Nabot
klęczący w postawie oranta przed swoją winnicą modli się do Boga, z tyłu jego oprawcy

obrzucają go kamieniami. Przykład wierności, przywiązania do rodu, ziemi, jest powodem
gniewu innych, złorzeczenia.
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA VI. NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ
1. Dziś kwestarze Alma Spei, hospicjum dla dzieci opiekującego się maluszkami cierpiącymi na choroby nowotworowe i genetyczne prowadzą składkę do puszek przy wejściach
do naszej świątyni. W sobotę święto katedry św. Piotra Apostoła.
2. W najbliższą niedzielę na Mszę św. o 10.30 zapraszamy dzieci klas III SP z rodzicami.
Podczas Mszy św. pobłogosławimy ich modlitewniki.
3. W poniedziałek o 19.15 kolejne spotkanie Kursu Alpha w Bożym Młynie. Jest jeszcze
kilka wolnych miejsc. W ramach parafialnego Kręgu Biblijnego i grupy biblijnej Godzina
Słowa zapraszamy na wykład i dyskusję Ewolucja czy stworzenie?, które poprowadzi pan
prof. dr hab. Józef Mitka wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim i kierownik Ogrodu
Botanicznego w Krakowie. Spotkanie odbędzie się we wtorek, 18 lutego o godz. 20 w
bibliotece parafialnej. Dyżur Zespołu Charytatywnego umożliwiający zdeponowanie wypranej i poukładanej odzieży, jak również pobranie tej odzieży przez potrzebujących jak
zwykle w czwartek od godziny 17.30. Spotkaliśmy się z przypadkami porzucenia odzieży
nie nadającej się do rozprowadzania poza dyżurami Zespołu Charytatywnego. Stąd rygor.
Przyjęcie następuje jedynie przy obecności wolontariusza Zespołu, czyli w czwartki od
17.30 do 19.30. Wolontariusze w czasie dyżurowania będą nosić identyfikatory. Sala
Zespołu Charytatywnego jest również oznaczona symbolem Caritas. Proszono, żeby przypomnieć, więc czynimy to. Zmiany tajemnic różańcowych dla róż z naszej parafii następują w niedzielę po pierwszej sobocie miesiąca. Najbliższe spotkanie w niedzielę, 8 marca.
Kwartalne spotkanie Rady Parafialnej w najbliższy piątek po Mszy św. wieczornej i Koronce do Miłosierdzia Bożego na plebanii. Na przybywających będziemy czekać od godziny 19.15.
5. Spotkanie dla Kandydatów do bierzmowania z Grupy ks. Wojciecha w piątek,
21.02.2020 o godz. 19:15, w sali nr 6.
6. Dziękujemy panom kościelnym ze współpracownikami oraz młodzieży oazowej za
demontaż dekoracji bożonarodzeniowej.
7. Jeśli Bóg pozwoli, w dniach od 7 do 13 września br. planujemy pielgrzymkę autokarową na Litwę i Podlasie. Całościowy koszt pielgrzymki nie powinien przekroczyć 2100
PLN. Program pielgrzymki publikujemy na stronie internetowej parafii. Można też pobrać
wersję papierową programu w zakrystii po Mszy św. Zapisy do 22 marca br. Zapraszamy.
8. SP nr. 153 im. ks. prof. Józefa Tischnera zaprasza na dzień otwarty dla spodziewanych
pierwszoklasistów i ich rodziców. Dzień odbędzie się w środę, 19 lutego o godzinie 17.00.
9. W Bożym Młynie w czwartek o godz. 15.15 zajęcia komputerowe dla seniorów pod
kierunkiem kleryka Macieja Basia. O 16.30 zajęcia dla grupy początkowej z programowania w języku PYTHON. O godz. 18.30 zajęcia dla grupy zaawansowanej w języku C++.
Na zajęcia wstęp wolny. Szczegóły na stronie internetowej Bożego Młyna. W piątek 21.02
o godz. 19.15 spotkanie z p dr Anną Wajdą, tym razem o ofiarach kultu w Starym Testamencie.
10. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Edwarda Markowskiego, oraz w Kolegiacie
św. Anny i na cmentarzu salwatorskim śp. Stanisława Juchnowicza. Wieczny odpoczynek
racz Im dać Panie...

