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STYCZNIA

– Ś W . A GNIESZKA

Agnieszkę za świętą uznają zarówno prawosławni, nazywając
ją “Agnią”, jak i katolicy, należy bowiem do grona pierwszych
chrześcijańskich męczenników z końca III w. Żyła za czasów
Dioklecjana, na świat przychodząc w bogatej rodzinie rzymskiej.
Tam też zetknęła się z wiarą w Chrystusa, którą przyjęła całym
sercem. Nie wiemy do końca, czy chrześcijanami byli jej rodzice –
legenda mówi, że tak.
Fakty i legendę łączy pewność co do tego, że była piękną dziewczyną, w której
zakochał się syn naczelnika miasta, czyli bogaty i wysoko postawiony młodzieniec
imieniem Semproniusz. Choć miała dopiero 12 lat koniecznie chciał się z nią ożenić – nie
był to zresztą wtedy wiek niestosowny do zamążpójścia. Agnieszka jednak wytrwale
odmawiała zarówno jego zalotom, jak i obietnicom związanym z byciem żoną wysoko
urodzonego Rzymianina. Mówiła mu ponoć, że “już zaręczyła się z Innym, o wiele
bogatszym”. Zarówno legenda jak i udokumentowane fakty mówią w tym miejscu
o gniewie młodzieńca. Miał on się bowiem dowiedzieć lub domyślić, że Agnieszka jest
chrześcijanką, co było prawnie zakazane w Rzymie. Według przekazów natychmiast
rozkazał ją zabić.
Wówczas rozkazano więc spalić ją na stosie – który jednak nie chciał się palić.
Podobno z powodu tych znaków nawróciło się wtedy na chrześcijaństwo wielu rzymskich
gapiów. Według legendy dziewczyna została następnie zaprowadzona na stadion, gdzie
poniosła śmierć męczeńską. Miało to miejsce 21 stycznia 304 lub 305 roku.
W miejscu jej męczeńskiej śmierci powstał najpierw kościół, gdzie złożono jej ciało,
następnie bazylika. Od początku była jedną z najpopularniejszych świętych, czczonych
od początku w Kościele rzymskim. Jest patronką zaręczonych, młodych par, dziewic.
Jej atrybutem jest baranek – bo jej imię pochodzi od łacińskiego słowa oznaczającego
baranka (Agnus).
/za http://stacja7.pl/

REFLEKSJA NA NIEDZIELĘ
Bóg objawił się nam, jako bezbronne dziecko, wzbudzając we wszystkich
pokoleniach chrześcijan nie tylko podziw, ale i czułość, nie tylko wdzięczność,
ale i miłość, nie tylko radość, ale i uwielbienie. Uwielbienie, które staramy się
w każdym czasie, nie tylko w okresie po Bożym Narodzeniu, wyrażać modlitwami,
kolędami, pastorałkami, częstszym uczestnictwem w mszy, a – co najważniejsze –
w Eucharystii.
To uświadamia nam na nowo bliskość Boga, który stał się człowiekiem
i słabym dzieciątkiem. Ale w świecie nierzadko bywa odmiennie, inaczej. I chociaż
dzisiaj św. Paweł, zwracając się do Koryntian, a tym samym pośrednio do nas,
uświadamia nam nasze powołanie do świętości oraz zapewnia, że Pan nasz, Jezus
Chrystus, będzie w tym dążeniu każdego umacniał, to nie zawsze owo powołanie
jest umiejętnie odczytywane przez ludzi. Czasami jest tak, że płomień powołania
jest gaszony, powodując wręcz odwrotne stany emocjonalne.
Ewangelia prowadzi nas nad brzegi Jordanu, gdzie Jan Chrzciciel
przygotowuje ludzi do spotkania z Jezusem, który rozpoczynał swą publiczną
działalność. To, co czyni Jan, jest przez jednych zauważane, doceniane, a przez
innych gaszone, tłumione. Dobrze rozumie to Chrzciciel wołając: „Oto Baranek
Boży, który gładzi grzech świata” (J 1,29b), gdy zauważa Chrystusa zbliżającego się
do Jordanu. Dla ludzi, którzy znali ofiarę baranka związaną z nocą wyjścia Izraela
z niewoli egipskiej, słowa te były szczególnie dobrze zrozumiałe.
To wskazówka dla nas, dla tych, którzy chcą dążyć do świętości, dla tych,
którzy wbrew przeszkodom, wbrew trudom, pragną kroczyć dalej drogą, którą im
wyznaczył Jezus Chrystus. Naszym zadaniem jest dążenie do świętości,
czyli pełnienie woli Bożej. A to wymaga pracy nad sobą, solidnej pracy, wyrzeczeń,
wiernego wypełniania prawa Bożego i wskazań Ewangelii. Tym, którzy taką drogą
podążają, sam Jezus daje radość i pokój, siłę i moc pokonywania trudności.
„Baranek Boży, który gładzi grzechy świata” – te słowa słyszymy, gdy mamy się
zbliżyć, aby przyjąć do naszych serc Chrystusa w Komunii eucharystycznej.
To nam pozwala uświadomić sobie, kto jest przyczyną zgładzenia grzechów
i w czyim imieniu następuje odpuszczenie grzechów.
Piotr Błachowski
/za www.diecezja.opole.pl/

PORZĄDEK NABOŻEŃSTW W DDF W RACIBORZU – MIEDONI
NIEDZIELA – 19 stycznia 2020 r.
II NIEDZIELA ZWYKŁA
830
1000

Msza Św.: Intencja P. CYCOŃ Ag.
Msza Św.: Intencja P. WAŁACH
Nie będzie nabożeństwa

1600

Zabawa karnawałowa dla dzieci i młodzieży /Remiza OSP/

PONIEDZIAŁEK – 20 stycznia 2020 r.
1700

Msza Św.: INTENCJA WOLNA
WTOREK – 21 stycznia 2020 r. – D ZIEŃ B ABCI
Wspomnienie św. Agnieszki, dziewicy i męczennicy

1700

Msza Św.: W intencji Babć i Dziadków

ŚRODA – 22 stycznia 2020 r. – D ZIEŃ D ZIADKA
1700

Msza Św.: Za ++ Katarzynę i Ludwika KRZYŻYK i + ojca Mikołaja

CZWARTEK – 23 stycznia 2020 r.
Nie będzie Mszy Świętej

PIĄTEK – 24 stycznia 2020 r.
Wspomnienie św. Franciszka Salezego, biskupa

1700

Msza Św.: Intencja P. HIBNER

SOBOTA – 25 stycznia 2020 r.
ŚWIĘTO NAWRÓCENIA ŚW. PAWŁA
730

Modlitwa Różańcowa

800

Msza Św.: INTENCJA WOLNA
NIEDZIELA – 26 stycznia 2020 r.
III NIEDZIELA ZWYKŁA

830
1000

Msza Św.: Intencja P. KŁOSEK
Msza Św.: Intencja P. RZEGA
Nie będzie nabożeństwa

OGŁOSZENIA – NIEDZIELA CHRZTU PAŃSKIEGO


Dziś II NIEDZIELA ZWYKŁA. Msze Św. o godz. 830 i 1000. Nie będzie
nabożeństwa. Od godz. 1600 w Sali naszej Remizy OSP Zabawa dla dzieci
i młodzieży.



We wtorek (21.01) Wspomnienie św. Agnieszki oraz Dzień Babci. O godz. 1700
Msza Święta w intencji wszystkich Babć i Dziadków. Zapraszam.



W środę (22.01) Dzień Dziadka.



W czwartek (23.01) Wyjątkowo nie będzie Mszy Świętej w naszej kaplicy.



W piątek (23.01) Wspomnienie św. Franciszka Salezego.



W sobotę (25.01) ŚWIĘTO NAWRÓCENIA

ŚW.

PAWŁA, APOSTOŁA. O godz. 730

Modlitwa Różańcowa i o godz. 800 Msza Święta.


W niedzielę (26.01) III NIEDZIELA ZWYKŁA. Msze Św. o godz. 830 i 1000.
Przy wyjściu z kaplicy zbiórka do puszki. O godz. 1600 w klasztorze Annuntiata
kolejne Spotkanie Rodzinne.



W czasie ferii zimowych od poniedziałku do piątku od 900 do 1300 będzie
dostępna dla dzieci i młodzieży świetlica w naszej OSP /wymagana zgoda
rodziców/.



Można jeszcze zamawiać Intencje Mszalne na ten rok kalendarzowy.

Polecam GOŚĆ NIEDZIELNY (6 zł), MAŁY GOŚĆ NIEDZIELNY i GŁOS MIEDONI
„Bóg zapłać” za wszelkie dary i ofiary oraz pracę na rzecz Diecezjalnego Domu
Formacyjnego i naszej Wspólnoty!
Życzę Wszystkim wielu Łask Bożych w nowym, rozpoczynającym się tygodniu.
Dzieciom
i
młodzieży,
i bezpiecznego wypoczynku.

rozpoczynającym

czas

ferii

życzę

dobrego

Wasz - ks. Łukasz Szablicki

