SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Pismo Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa ♥ Cieszyn – Krasna

18.01.2020r/ sobota / godz. 9 00
ul. Śnieżna 3, 4, 7, 9, 17, 18, 24, 39a, 49, 59, 61, 69, 75, 76
25.01.2019r/ sobota / godz. 9 00

WIEŚCI z SERCA

ul. Kępna 3, 8, 9, 10, 12, 13b, 13c, 17a, 21, 23, 25, 28, 29, 31a

12 stycznia 2020r
SŁOWO NA KAŻDY DZIEŃ
12 stycznia 2020r.

Mt 3,13-17

13 stycznia 2020r.

Mk 1,14-20

14 stycznia 2020r.

Mk 1,21-28

15 stycznia 2020r.

Mk 1,29-39

„To ja potrzebuję chrztu od Ciebie, a Ty
przychodzisz do mnie?”
„Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do
Galilei i głosił Ewangelię Bożą.”
„Zdumiewali się Jego nauką: uczył ich bowiem jak
ten, który ma władzę, a nie jak uczeni w Piśmie.”
„Mów Panie, bo sługa Twój słucha.”

16 stycznia 2020r.

Mk 1,40-45

„A ludzie zewsząd schodzili się do Niego.”

17 stycznia 2020r.

Mk 2,1-12

„Nie mogąc z powodu tłumu przynieść go do
Niego, odkryli dach...”

18 stycznia 2020r.

Mk 2,13-17

„Pójdź za Mną.”

19 stycznia 2020r.

J 1,29-34

20 stycznia 2020r.

Mk 2,18-22

21 stycznia 2020r.

Mk 2,23-28

22 stycznia 2020r.

Mk 3,1-6

„Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z
nieba i spoczął na Nim.”
„Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do
starego ubrania.”
„To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie
człowiek dla szabatu.”
„Lecz oni milczeli.”

23 stycznia 2020r.

Mk 3,7-12

„A szło za Nim wielkie mnóstwo ludu.”

24 stycznia 2020r.

Mk 3,13-19

25 stycznia 2020r.

Mk 16,15-18

„Jezus wyszedł na górę i przywołał do siebie tych,
których sam chciał, a oni przyszli do Niego.”
„I rzekł do nich: «Idźcie na cały świat i głoście
Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!».”

Rzymskokatolicka Parafia p.w. NSPJ Cieszyn- Krasna
ul. Wiosenna 6; 43-400 Cieszyn
e-mail: wieści_z_serca@wp.eu
strona internetowa parafii: www.cieszyn-krasna.pl
Nr konta w Banku Śląskim:
73-1050-1083-1000-0022-9770-3825
Kancelaria czynna: poniedziałek 16 00 – 17 30
piątek
16 00 - 17 30
Informujemy, że koszt wydrukowania jednego egz. gazetki wynosi ok. 1 zł

Nr 1/2020
(262)

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO
Chrystus Sługą, w którym Bóg ma upodobanie

Chwała niech będzie Tobie Władco życia i światła,
który swą własną mocą, śmierć i mrok zwyciężyłeś.
Ty nas obmyłeś z grzechu w chrzcielnej wodzie zbawienia,
abyśmy mogli wkroczyć w bramy Twego królestwa.
Pomóż więc Twoim sługom zdążać drogą wierności,
spełniać z weselem wolę Ojca, który jest w niebie.
Bądź uwielbiony, Panie, z Twoim Ojcem i Duchem;
bądź dla nas jasnym słońcem prawdy, dobra i łaski.
Hymn z liturgii godzin
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INTENCJE APOSTOLSTWA MODLITWY NA ROK 2020
Styczeń
Intencja ewangelizacyjna — Szerzenie pokoju na świecie
Módlmy się, aby chrześcijanie, ci, którzy wyznają inne religie, i ludzie dobrej woli szerzyli
pokój i sprawiedliwość na świecie.
Luty
Intencja powszechna — Słuchanie wołania migrantów
Módlmy się, aby krzyk braci migrantów, którzy wpadli w ręce pozbawionych skrupułów
handlarzy ludzi, był słyszany i brany pod uwagę.
Marzec
Intencja ewangelizacyjna — Katolicy w Chinach
Módlmy się, aby Kościół w Chinach trwał w wierności Ewangelii i wzrastał w jedności.
Kwiecień
Intencja powszechna — Wyzwolenie się z uzależnień
Módlmy się, aby wszystkie osoby będące pod wpływem uzależnień uzyskały dobrą pomoc i
towarzyszenie.
Maj
Intencja ewangelizacyjna — Za diakonów
Módlmy się, aby diakoni, wierni służbie Słowa i ubogich, byli ożywiającym znakiem dla całego
Kościoła.
Czerwiec
Intencja ewangelizacyjna — Droga serca
Módlmy się, aby wszyscy, którzy cierpią, znaleźli drogi życia, dając się poruszyć przez Serce
Jezusa.
Lipiec
Intencja powszechna — Nasze rodziny
Módlmy się, by współczesne rodziny były wspierane miłością, szacunkiem i radą.
Sierpień
Intencja powszechna — Świat ludzi morza
Módlmy się za wszystkie osoby, które pracują i żyją dzięki morzu, w tym marynarze, rybacy i
ich rodziny.
Wrzesień
Intencja powszechna — Szanowanie zasobów planety
Módlmy się, aby zasoby planety nie były rozgrabiane, lecz dzielone w sposób sprawiedliwy i
pełen szacunku.
Październik
Intencja ewangelizacyjna — Misja świeckich w Kościele
Módlmy się, aby na mocy chrztu wierni świeccy, zwłaszcza kobiety, mieli większy udział w
instytucjach odpowiedzialnych za Kościół.
Listopad
Intencja powszechna — Sztuczna inteligencja
Módlmy się, aby postęp w zakresie robotyki i sztucznej inteligencji zawsze służył istocie
ludzkiej.
Grudzień
Intencja ewangelizacyjna — Za życie modlitwy
Módlmy się, aby nasza osobista relacja z Jezusem Chrystusem żywiła się Słowem Bożym i
życiem modlitwy.
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24.01.2020 – PIĄTEK – Wspomnienie św. Franciszka Salezego
17 30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18 00 – za ++ rodziców Otylię i Bolesława Pieczonków
25.12.2020 – SOBOTA – Święto Nawrócenia św. Pawła Apostoła
7 30 – za ++ Stanisława Kuczerę, jego rodziców, siostry i braci
1800 – za ++ Stanisława Pokrackiego w 3 rocznicę śmierci, syna Zdzisława i brata Eframa
26.01.2020 - III NIEDZIELA ZWYKŁA
7 30 _ Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8 00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
dla rodziny Nowaków
10 30 – za + Wandę Glajc (popogrzebowa) – od rodziny Czarneckich
**********************************************************************

NAJBLIŻSZE WYDARZENIA…
TYDZIEŃ POWSZECHNEJ MODLITWY O JEDNOŚĆ CHRZEŚCIJAN
18 – 25 . 01. 2020
Centralne Nabożeństwo Ekumeniczne w naszej
diecezji zostanie odprawione 21.01.2020 r. o
godz.17.00 w kościele ewangelicko – augsburskim w
Drogomyślu. Kazanie wygłosi ks. bp Piotr Greger sufragan diecezji bielsko -żywieckiej.

23 . 01. 2020 r. o godz. 12.00 na terenie obozu koncentracyjnego w Oświęcimiu –
Brzezince odbędzie się spotkanie z wyznawcami judaizmu oraz islamu.
ZWIEDZANIE STAJENEK BOŻONARODZENIOWYCH – 21 I 2020 (WTOREK)

W br. chcielibyśmy odwiedzić Rybnik ( Bazylika św. Antoniego, Kościół oo.
franciszkanów w dzielnicy Zamysłów),
„Kolejkowo” w Gliwicach ( piernikowe miasto dla młodszych i starszych)
wstęp 19 zł, ulgowy 15 zł (dzieci szkolne, emeryci i renciści).
Wyjazd z parkingu przed kościołem godz. 8.00.
Zapisy przyjmuje p. Zbyszek Sikora do 19 .01 br. ( Tel.502329865 )
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Tak zatytułowany jest nowy program duszpasterski Kościoła w Polsce na lata
2019-2022. Komisja Episkopatu Polski zwraca w ten sposób uwagę na problem
spadku uczestnictwa wiernych we Mszy św. Kościół bowiem żyje dzięki Eucharystii
i jak podkreślili księża biskupi jego los, również w Polsce, zależy od Eucharystii. Ta
troska Kościoła podyktowana jest zadaniem, jakie pozostawił nam Jezus Chrystus, a
które pięknie wyraża prawo kanoniczne – salus animarum suprema lex (zbawienie
dusz jest najwyższym prawem). Nie dokona się ono (zbawienie dusz) bez Kościoła
– Extra Ecclesiam nulla salus (poza Kościołem nie ma zbawienia). Jeśli ktoś
świadomie i dobrowolnie odrzuca Kościół jako wspólnotę ustanowioną przez
Chrystusa dla zbawienia każdego człowieka oraz odrzuca łaski, jakie udzielane są
tylko za jego pośrednictwem, odrzuca tym samym zbawienie. Nie dotyczy to
natomiast tych, którzy bez własnej winy nie znają jeszcze Chrystusa i Kościoła.
Pamiętajmy, że to właśnie w Kościele i przez Kościół udzielane są sakramenty i
sakramentalia, bez których wejście do Królestwa Bożego jest niemożliwe. Wiedzą o
tym szczególnie ci, którzy są świadomi własnej grzeszności i małości. Ci wszyscy,
którzy znają wartość sakramentów, a w szczególności pokuty i eucharystii,
ratujących ich przed potęgowaniem się zła i przed wiecznym potępieniem.
Program duszpasterski korzysta z przesłanek zawartych w adhortacji apostolskiej
papieża Benedykta XVI „Sacramentum caritatis” (sakrament miłości). I tak w
kolejnych trzech latach koncentrować się będzie na:
1) Eucharystii jako tajemnicy wyznawanej, której hasłem będzie „Wielka
tajemnica wiary”;
2) Eucharystii jako tajemnicy celebrowanej, której hasłem będzie „Zgromadzeni
na świętej wieczerzy”;
3) Eucharystii jako tajemnicy posłania i chrześcijańskiego świadectwa, której
hasłem będzie „Posłani w pokoju Chrystusa”.
Celem programu jest:
1) formacja, czyli głębsze poznanie i zrozumienie wartości i znaczenia
Eucharystii (np. jej poszczególnych części i znaków);
2) inicjacja, czyli odnowa życia eucharystycznego (np. świadomość
uczestnictwa w Eucharystii, wewnętrzne pragnienie miłosnego zjednoczenia z
Bogiem i ludźmi);
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3) ewangelizacja, czyli zachęta do uczestnictwa we Mszy św., adoracji
eucharystycznej i modlitwy za kapłanów (np. świadomość czerpania niezbędnych
łask koniecznych do uświęcenia i zbawienia, jak łaska uświęcająca, uczynkowa czy
charyzmaty; wartości czasu poświęconego na własną relację z Bogiem oraz na troskę
o własną duszę);
4) cel społeczny – miłość bliźniego, której źródłem jest Eucharystia (np.
otwartość serca na materialną ofiarność, działalność charytatywną wobec ubogich i
potrzebujących, własne zaangażowanie w bezpośrednią służbę drugiemu
człowiekowi w hospicjach, ogólnie rozumianym wolontariacie oraz działalność
misyjną).
Życzeniem Kościoła jest także, aby częściowy zakaz handlu w niedzielę i
związany z tym czas wolny stawał się czasem religijnym. Czasem na Eucharystię i
eucharystyczny styl życia, którego znakiem jest gest dzielenia się – łamanie chleba oraz gest służby – umywanie nóg.
Warto pamiętać przy tym o Maryi. Ona jest Matką Kościoła. To za jej
wstawiennictwem prośmy o nowe umiłowanie Eucharystii, o gorliwość
eucharystyczną i świadectwo dawane w szczególny sposób w naszych rodzinach,
zwłaszcza dzieciom i młodzieży. Dziękujmy za uobecnienie w każdej Mszy św.
bezkrwawej ofiary Jezusa Chrystusa na krzyżu i za jego rzeczywistą obecność pod
postaciami chleba, który staje się Jego prawdziwym ciałem, i wina, które staje się
Jego prawdziwą krwią. Przepraszajmy Boga za lekceważenie tego najcenniejszego
daru, jaki nam pozostawił, za świętokradcze przyjmowanie Komunii św.
w grzechu ciężkim, za bluźnierstwa i zniewagi wyrządzane wobec Najświętszego
Sakramentu Ołtarza.
Jeśli dzisiaj na nowo nie wrócimy do Eucharystii, to staniemy się martwi
duchowo. Przy tej okazji przypomina mi się obraz Narodu Wybranego, który w
swojej historii wielokrotnie odwracał się od Pana Boga, służąc bożkom i łamiąc Boże
przykazania (Przymierze). Pan Bóg posyłał swoich pośredników, wzywając ich do
nawrócenia i powrotu do pierwotnej miłości Boga. Ale oni nie chcieli słuchać. Efekt
był taki, że trafiali do niewoli i tracili miejsce spotkania z Bogiem – Świątynię
Jerozolimską.
I dzisiaj, rezygnując z Eucharystii, stajemy się podobni im. Nie słuchamy Słowa
Bożego i nie karmimy duszy Chrystusem Eucharystycznym. W rezultacie tracimy z
pola widzenia Pana Boga i drogę prowadzącą do Niego. Tracimy poczucie grzechu i
zdolność rozróżniania dobra od zła. Sami zaczynamy kształtować własną moralność
i własny obraz człowieka bez Boga.
Obyśmy się w czas opamiętali i wrócili na właściwą drogę, jak owi mieszkańcy
Niniwy w Asyrii, poszczący i pokutujący przez czterdzieści dni kwarantanny,
zapowiedzianej przez proroka Jonasza. Może i nam Pan Bóg okaże miłosierdzie. W
innym wypadku może nas czekać los mieszkańców Sodomy i Gomory, których
miasta Pan Bóg obrócił w pył.
Lucjan Feber
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KALENDARZ LITURGICZNY I INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH

NAJWAŻNIEJSZE ROCZNICE W NASZEJ DIECEZJI
ORAZ REGIONIE W 2020 R.

13.01.2020 – PONIEDZIAŁEK – dzień powszedni
7 30 – za + Stanisława Dudę
14.01.2020 – WTOREK – dzień powszedni
7 30 – za + Elżbietę Błanik (popogrzebowa) – od Michała i Marii Franków
15.01.2020 – ŚRODA – dzień powszedni
1730 – modlitwa różańcowa
1800 – za + Bronisławę Klimosz (popogrzebowa) – od córki z rodziną
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
16.01.2020 – CZWARTEK – dzień powszedni
7 30 – za + Annę Kubeczkę (popogrzebowa) – od mieszkańców os. Borutówka
17.01.2020 – PIĄTEK – Wspomnienie św. Antoniego, opata
17 30 – adoracja Najświętszego Sakramentu
18 00 – za + Jadwigę Kuczerę (popogrzebowa) – od sąsiadów Raszków
18.01.2020 – SOBOTA – dzień powszedni
7 30 – za ++ siostrę Monikę z mężem Anastazym Kąckim
1800 – za ++ mamę Marię Czyż w 1 rocznicę śmierci, jej męża Stanisława,
a także za siostrę i szwagrów
19.01.2020 – II NIEDZIELA ZWYKŁA
7 30 _ Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP
8 00 – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
dla Sary oraz dla Wiktora w 14 rocznicę urodzin
10 30 – z podziękowaniem za otrzymane łaski i z prośbą o dalsze błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej Różańcowej dla Kseni Raszki w 40 rocznicę urodzin
20.01.2020 – PONIEDZIAŁEK – dzień powszedni
18 00 – za ++ Eframa Francuza w 4 rocznicę śmierci z rodziną
21.01.2020 – WTOREK – Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy
7 30 – za + Wandę Glajc w 1 rocznicę śmierci
22.01.2020 – ŚRODA – dzień powszedni
1730 – modlitwa różańcowa
1800 – za ++ Ludwika i Marię Braków, 2 synów i synową
nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy
23.01.2020 – CZWARTEK – dzień powszedni
7 30 – za + Stanisława Kawuloka (popogrzebowa) – od Franciszka i Wacławy Zogatów
z córkami
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W bieżącym roku mija 400 rocznica męczeńskiej śmierci św. Jana Sarkandra.
W związku z tym w naszej diecezji ogłoszony został rok św. Jana Sarkandra.
Zaplanowano szereg wydarzeń upamiętniających tego męczennika. Główne
uroczystości odbędą się w Skoczowie oraz w Ołomuńcu.
17. 03. 2020 – w dniu śmierci męczennika odprawiona zostanie w Skoczowie w
kościele pw. św. Ap. Piotra i Pawła Msza Święta, godz. 18.00.
Główne uroczystości odbędą się na Kaplicówce w Skoczowie 24. 05. 2020 , o godz.
10.00. Wspominać będziemy również 25 rocznicę pielgrzymki Jana Pawła II do
naszej diecezji. W czasie wizyty w Czechach ogłosił on Jana Sarkandra świętym.
10. 10. 2020 - odbędzie się diecezjalna pielgrzymka do Ołomuńca – miejsca
męczeńskiej śmierci świętego.
Obchodzić będziemy także ważne rocznice w życiu naszego miasta i regionu.
W 1220 r. nadano Cieszynowi prawa miejskie na prawie magdeburskim. Od tego
wydarzenia mija 900 lat.
W 1290 r. Cieszyn stał się stolicą udzielnego księstwa. Księstwo to wyodrębniło się
z księstwa raciborskiego. Od tego wydarzenia mija 730 lat.
W 1920 r. doszło do podziału Śląska Cieszyńskiego pomiędzy Polskę i
Czechosłowację. Od tego wydarzenia minie 100 lat.

