
WSPÓLNOTA 

INTENCJE MSZALNE od 16 grudnia do 22 grudnia 2019 

 

Poniedziałek, 16 grudnia  
6.30 1) ++ Wiktoria  i Antoni; 2) Dziękczynna za posługę ks. Łukasza Wielochy w naszej 

Parafii, prosząc o bł. Boże, opiekę MB i dary DŚ na czas posługi w parafii Dobrego Pasterza  

7.30 + Zofia Dębska – int. od Krystyny Kuck 

18.30 Nowenna do MBM: 1) + Józef Kaniecki – int od Żony i Dzieci; 2) + Józef Kaniecki – 

int od Małgorzaty i Zbigniewa Zych i Stanisława Sikorskiego; 3) Dziękczynna z prośbą o bł. 

Boże, dary DŚ i zdrowie dla Kingi w 18. rocz. urodzin; 4) + Zofia Turczyk – int. od Pracowni-

ków Przychodni; 5) ++ Władysław, Wiktoria, Anna i Karolina Palus; 6) Dziękczynna za szczę-

śliwy przebieg operacji Władysławy (ona) Szewczyk z prośbą o bł. Boże i zdrowie dla Niej;    

7) + Kazimierz Krzempek  

Wtorek, 17 grudnia  
6.30 + + Zofia Dębska – int. od rodziny Putyrów 

7.30 ++ Apolonia, Józef, Emilia, Adam, Anna 

18.30 ++ Elżbieta Włodarczyk, Irena Górecka 

Środa, 18 grudnia  
6.30 O potrzebne łaski, dary DŚ i opiekę MB dla ks. Bogusława Sroki – int. od Parafian 

7.30 + Kazimiera (ona) Wójcik 

18.30 Rezerwacja pani Jasińska 

Czwartek, 19 grudnia  
6.30 1) ++ Kazimierz, Jan, Anna, Stefan i Zofia Bojdo; 2) + Andrzej Gajda 

7.30 Dziękczynna w intencji 18. rocz. urodzin Angeliki, prosząc o bł. Boże, dary DŚ           

i opiekę MB w dorosłym życiu  

18.30  ++ Genowefa i Zdzisław Frankiewicz 

Piątek, 20 grudnia  
6.30 1) ++ Jan i Ludwika Zawitowscy i ++ Zm. z Rodziny; 2) + Edward Dukała – int. od 

siostry Marii z Rodziną; 3) ++ Zm. z rodziny Kawalec 

7.30 + Ludwik Szostak 

18.30 Dziękczynna z prośbą o bł. Boże, opiekę MB dla Adasia w 7. rocz. urodzin  

Sobota, 21 grudnia  
6.30 1) + Maria Pitek w 15. rocz. śm; 2) + Zofia Dębska – int. od Róż Różańcowych 

7.30 1) + Krzysztof Pogoń; 2) + Jan Strojny 

18.30 + Andrzej Zajączkowski i ++ Zm. z Rodziny 

IV. NIEDZIELA ADWENTU, 22 grudnia  
7.30 Za Parafian 

9.00 Dziękczynna w intencji Panu Bogu wiadomej 

10.30 ++ Zofia i Adam, Elżbieta i Grzegorz Ozaistowie 

12.00 + Marian w 15. rocz. śm.  

13.15 ++ Hanna Czechowicz i córka Dorota Celej 

17.00 + Bogdan Żymankowski – int. od Żony i Rodziny 

18.30 ++ Jarosław, Władysława (ona), Antoni 

20.00 + Władysława (ona), Aleksander Bernaccy, Władysława (ona) i Stanisław Grabińscy 
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BIULETYN  INFORMACYJNY PARAFII ŚW.  JANA  KANTEGO 

jankanty.pl 

 

EWANGELIA NA III. NIEDZIELĘ ADWENTU /Mt 11,2-11/ 
 

Gdy Jan usłyszał w więzieniu o czynach Chrystusa, posłał swoich 

uczniów z zapytaniem: «Czy Ty jesteś Tym, który ma przyjść, czy też innego 

mamy oczekiwać?». Jezus im odpowiedział: «Idźcie i oznajmijcie Janowi to, co 

słyszycie i na co patrzycie: niewidomi wzrok odzyskują, chromi chodzą, trędo-

waci doznają oczyszczenia, głusi słyszą, umarli zmartwychwstają, ubogim głosi 

się Ewangelię. A błogosławiony jest ten, kto we Mnie nie zwątpi». 

Gdy oni odchodzili, Jezus zaczął mówić do tłumów o Janie: «Coście 

wyszli oglądać na pustyni? Trzcinę kołyszącą się na wietrze? Ale coście wyszli 

zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego? Oto w domach królewskich są 

ci, którzy miękkie szaty noszą. Po coście więc wyszli? Proroka zobaczyć? Tak, 

powiadam wam, nawet więcej niż proroka. On jest tym, o którym napisano: 

Oto Ja posyłam mego wysłańca przed Tobą, aby Ci przygotował drogę. Za-

prawdę powiadam wam: Między narodzonymi z niewiast nie powstał większy 

od Jana Chrzciciela. Lecz najmniejszy w królestwie niebieskim większy jest niż 

on». 

 

REFLEKSJA 

 

 Chrystus łagodnie głosi Bożą naukę. Potwierdza ją cudownymi 

znakami. Święty Jan Chrzciciel i jego uczniowie oczekiwali surowego sądu. 

On nadejdzie, ale jeszcze nie teraz. Wykorzystujmy czas i warunki, jakie 

mamy, aby dobrze się przygotować na spotkanie z Chrystusem Sędzią.  



Z DUSZĄ NA KANAPIE. O ACEDII CZYLI    

LENISTWIE DUCHOWYM. 

Tytuł artykułu niewątpliwie przywołuje na myśl, trochę 

może nazbyt „reklamowane” hasło, zaczerpnięte z nauczania pa-

pieża Franciszka, wypowiedziane w 2016 roku z okazji Świato-

wych Dni Młodzieży w Krakowie. Papież mówiący do młodych o zejściu z kanapy
1
, zamienie-

niu jej na wyczynowe buty, wyjściu z bezpiecznej strefy komfortu, o większym zaangażowaniu 

w życie nie tylko Kościoła, ale też wspólnot, rodzin, miejsc pracy, poruszył coraz poważniej-

szy problem w dzisiejszych czasach, dotyczący nie tylko młodzieży, a który nazywamy acedią 

duchową. W czasie audiencji generalnej w dniu 27 września 2017 roku, papież wprost mówił o 

niej jako jednym z największych nieprzyjaciół zapału, odwołując się do starożytnego jej okre-

ślenia jako demona południa – Ta pokusa nas zaskakuje, gdy spodziewamy się tego najmniej: 

dni stają się monotonne i nudne, już żadna wartość nie zdaje się warta trudu. Postawa ta (…) 

podkopuje życie od wewnątrz, aż po zostawienie go jak puste opakowanie
2
. Wychodząc od 

słów Ojca Świętego, zastanówmy się czym jest ów „demon południa”, o którym piszą już sta-

rożytni, a który dziś jest tematem wielu publikacji z dziedziny duchowości. 

Termin akedia w grece klasycznej i greckim tłumaczeniu Starego Testamentu, tzw. 

Septuagincie oznaczał najczęściej znużenie, apatię, wyczerpanie, przygnębienie, smutek czy 

też brak zainteresowania czymkolwiek w życiu
3
. Mówiąc dokładnie występował trzy razy          

i oznaczał – zgryzotę (Psalm 119, 28 –Moja dusza nie zaznaje spoczynku ze zgryzoty), nieza-

dowolenie (w Ks. Syracydesa)
4
 i zgnębienie (u Izajasza)

5
. Jednakże pierwszym, który używał 

tego słowa był Hipokrates – i było to określenie stanu wyczerpania organizmu
6
. Łączono ją      

z łacińskim acciditas (kwaśnością) czy galenowską „czarną żółcią” – melancholią
7
, jednak 

wątki medyczne stanowią margines rozważań o acedii jako stanie ducha. Postrzegano acedię 

raczej jako wewnętrzny, duchowy problem człowieka. 

Mnich Ewagriusz z Pontu, jeden z najważniejszych ojców pustyni, który jako pierw-

szy opisał zjawisko acedii, umieszcza ją w szeregu ośmiu tak zwanych logismoi– namiętnych 

myśli, nazywanych także demonami zła
8
. Są to: obżarstwo, pożądanie seksualne (nieczystość), 

chciwość, smutek, gniew (złość), acedia właśnie, próżność (szukanie ludzkiej chwały) oraz 

pycha
9
. Dziś te pokusy są znane w Kościele zachodnim jako grzechy główne. Ale na Zachodzie 

tych grzechów jest siedem. Początkowo pojawia się acedia w literaturze ascetycznej w V w. za 

sprawą Jana Kasjana, później jednak znika z tego katalogu
10

. Co więcej, od samego początku 

był problem z tłumaczeniem greckiego słowa akedia, Kasjan podaje więc dwa terminy: tae-

dium – znużenie i anxietas cordis – niepokój serca, oba jednak nie przyjęły się
11

. Stąd do dziś 

funkcjonuje w większości języków zlatynizowana wersja greckiego terminu – acedia. Zapo-

mniana acedia stała się określeniem lenistwa jako ostatni z grzechów głównych, lenistwo jed-

                                                 
1 Franciszek, Między kanapa a odwagą, Kraków 2016, s. 136-137. 
2Wystrzegajmy się pustki duchowej, pielęgnujmy nadzieję!, https://ekai.pl/wystrzegajmy-sie-pustki-duchowej-

pielegnujmy-nadzieje/ – dostęp on line – 16.11.2017. 
3Acedia – duchowa depresja. Wybór tekstów, Kraków 2008, s. 7. 
4 Por. Syr 29, 5. 
5 Por. Iz 61,3. 
6 S. Łucarz SJ, Acedia i błogosławieństwo atakowanych przez zło świata, „Życie duchowe”, 48 (2006). 
7 A. Kępiński, Melancholia, Warszawa 1985, s. 283. 
8 M.T. Zdrenka, O gnuśności. Studium lenistwa i jego kontekstów, Toruń 2012, s. 89-90. 
9 W. Zatorski OSB, Acedia dziś, Kraków 2012, s.20. 
10 A. Zwoliński, Siedem grzechów głównych. Lenistwo, Radom 2008, s. 28. 
11 Por. A. Fesnak, Jakie decyzje finansowe podejmują bogaci i dlaczego biedni robią błędy, działając inaczej, 2011, s. 

38. 

nak przywrócono na listę grzechów za sprawą Hugona od św. Wiktora, dopiero w XII wieku, 

zastępując nią smutek (tristitia)
12

 i w takiej też, nowej wersji obecne jest u Tomasza z Akwinu. 

 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE NA III. NIEDZIELĘ ADWENTU 

 

 

 1. Dziś siostry Albertynki rozprowadzają ozdoby bożonarodzeniowe wspierając w ten 

sposób utrzymanie kuchni w domu macierzystym przy ulicy Krakowskiej. W najbliższą nie-

dzielę po Mszach św. dopołudniowych harcerze poczęstują wychodzących z liturgii wypiekami 

bożonarodzeniowymi zbierając środki na potrzeby swej drużyny.  

 2. Jutro podczas Rorat rozpoczniemy nowennę do Dzieciątka Jezus. Jutro też comie-

sięczna nowenna do Matki Bożej Miłosierdzia obejmująca wieczorną Mszę św. w intencjach 

nowennowych i nabożeństwo ku czci Maryi.  

 Roraty codziennie w dni powszednie o 6.30. Modlitewny Maraton Totus Tuus co-

dziennie o 18.00. W trzeci czwartek miesiąca możliwość oddania czci relikwiom św. Jana 

Pawła II.  

 3. W poniedziałek, 23 grudnia planujemy spowiedź przedświąteczną w kościele gór-

nym 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 prze-

rwą od 17.30 do 18.00. W najbliższą sobotę wieczorem u nas nie spowiadamy. Zapraszamy 

wtedy do parafii św. Wojciecha na spowiedź przedświąteczną od 16.00 do 20.00.  

 Prosimy nie odkładać spowiedzi na ostatnią chwilę przed świętami. 

 Ostatnie w tym roku spotkania kandydatów do bierzmowania z klas VIII SP we wto-

rek z ks. Kacprem i w piątek z ks. Wojciechem. Wszystkich chętnych zapraszamy na czuwanie 

modlitewne Taize, które odbędzie się we środę o godz. 20 w kościele dolnym.   

 4. Przygotowujemy wieczerzę wigilijną dla potrzebujących, samotnych i bezdomnych 

połączoną ze wspólnym kolędowaniem w Bożym Młynie w niedzielę, 22 grudnia o godzinie 

14.00. Do tej pory zgłosiło się kilku chętnych. Prosimy o zapisy w jadłodajni dla bezdomnych 

w godzinach jej dyżuru, lub w zakrystii, czy kancelarii parafialnej w nieprzekraczalnym termi-

nie do środy, do wieczornej Mszy św. Również w niedzielę na rynku wigilia dla bezdomnych z 

całego miasta.  

 Do kosza przy ołtarzu w kościele górnym zbieramy dar ołtarza na przygotowanie 

paczek świątecznych przez Zespół Charytatywny dla najuboższych w parafii. Można składać 

wędlinę, ciasto, słodycze, owoce, nabiał i wszystko, co potrzebne na świąteczny stół. Kosz 

będzie wystawiony do niedzieli 22 grudnia. Po spakowaniu ofiarowanych produktów młodzież 

rozniesie paczki w poniedziałek 23 grudnia wieczorem. 

 5. Przy biuletynie wspólnota nabywamy ostanie świece wigilijne w cenie nie mniej-

szej niż 6 PLN. W zakrystii nabywamy ostatnie opłatki. W najbliższą niedzielę rozprowadzimy 

opłatki również przy wejściu do kościoła po każdej Mszy św. Młodzież oazowa po Mszach św. 

rozprowadza sianko na stół wigilijny.  

 6. W Bożym Młynie w poniedziałek o godz. 19:30 odbędzie się spotkanie pod tytułem 

"Tatry zimą? Czemu nie?" O bezpieczeństwie w górach opowie ks. Kacper Nawrot, którego 

pasją jest alpinizm.  

 7. W minionym tygodniu pożegnaliśmy śp. Irenę Borowicką, śp. Józefa Smolenia i ś. 

Joannę Leśniewską. Wieczny odpoczynek racz Im dać Panie... 

 

                                                 
12 J. Kasjan, Rozmowy z Ojcami, t. 1, przeł. A. Nocoń, Kraków 2002, s. 207-208. 


