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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,40-45)
Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadając na
kolana, prosił Go: „Jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić”.
Zdjęty litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego:
„Chcę, bądź oczyszczony”. Natychmiast trąd go opuścił
i został oczyszczony. Jezus surowo mu przykazał i zaraz go
odprawił ze słowami: „Uważaj, nikomu nic nie mów, ale idź,
pokaż się kapłanowi i złóż za swe oczyszczenie oﬁarę, którą
przepisał Mojżesz, na świadectwo dla nich”. Lecz on po
wyjściu zaczął wiele opowiadać i rozgłaszać to, co zaszło, tak
że Jezus nie mógł już jawnie wejść do miasta, lecz przebywał
w miejscach pustynnych. A ludzie zewsząd schodzili się do
Niego.
Czasem udaje się komuś pomóc bez wysiłku. Innym razem trzeba
poświęcić naprawdę dużo czasu, żeby dojrzeć do pomóc. Bywa też, że
pomaganie wymaga robienia rzeczy nieprzyjemnych, wymaga
„dotykania trądu”. W miarę, jak staję się chrześcijaninem przesuwa
się granica tego, co jestem w stanie zrobić dla drugiego człowieka.
Mistrzowie, jak matka Teresa z Kalkuty, dochodzą do tego, że
pomaganie staje się całym ich życiem.
Abp Konrad Krajewski, jałmużnik papieski, tak opowiadał o tym,
jak papież Franciszek przedstawiał mu swoje oczekiwania co do
potrzebujących: „Idź, i jeżeli coś masz im dać, to patrz im w oczy, bo
to jest Jezus. Jak im cokolwiek dajesz, to ich się dotykaj. A jak się
dotkniesz, to czy czasem potem nie wycierasz ręki? A najlepiej to im
nic nie kupuj, tylko zjedz z nimi. Bo kupić, rzucić i odejść jest bardzo
łatwo. Usiądź z nimi, jak trzeba będzie, to się prześpij z nimi, i będziesz wszystko wiedział. Na początku będzie to dla ciebie strasznie
trudne, ale po czasie zobaczysz, że jest to czysta ewangelia”.

Grupy para ialne
Ministrare czyli służyć
Trudno tak naprawdę określić, kto był pierwszym ministrantem lub
kto takie funkcje spełniał jako pierwszy. Nowy Testament mówi nam
o chłopcu, który przyniósł pięć chlebów i dwie ryby, by Chrystus uczynił
cud rozmnożenia pokarmu (J 6, 8-9). Tradycja uznaje go za
"praministranta"; przyniósł on bowiem niejako pierwsze dary oﬁarne.
Inna teoria mówi, iż Chrystus uczynił pierwszymi ministrantami
apostołów: św. Piotra i św. Jana, którym nakazał znalezienie wieczernika
i przygotowanie wieczerzy paschalnej (Łk 22, 7-13).
W pierwszych wiekach Kościoła funkcje liturgiczne poza biskupem
i prezbiterem spełniali wyłącznie diakoni. W miarę rozszerzania się
Kościoła potrzeba było większej ilości ludzi do posług; papież Korneliusz
(zm. w 253 roku) w swym liście wymienia kleryków niższych święceń:
subdiakonów, akolitów, lektorów i ostiariuszy. Właśnie spośród akolitów,
zanoszących Komunię św. nie mogącym uczestniczyć w liturgii
wywodził się główny patron służby liturgicznej: św. Tarsycjusz (I połowa
III w.) - męczennik Eucharystii. Chłopcy-ministranci przy ołtarzu
zaczynają regularnie służyć na przełomie IV i V wieku. Trudno dzisiaj ze
względu na ilość kościołów wyobrazić sobie służących w nich kleryków,
dlatego po ówczesnej formacji, chłopcy którzy już przystępują do
Komunii św. mogą pełnić taką funkcję.
Aktualnie w naszej paraﬁi funkcję lektora pełni 9 chłopców,
ministranta 12 chłopców. Obecnie przygotowuje się trzech kandydatów.
Ministranci posiadają swój regulamin i zarząd.

Serdecznie zapraszamy chłopców
po trzeciej klasie szkoły podstawowej
do tej zaszczytnej służby liturgicznej ołtarza.

Trąd - zaniedbana choroba tropikalna
Trąd (tzw. lepra) to przewlekła tropikalna zakaźna choroba
bakteryjna, powodująca uszkodzenia skóry i nerwów
obwodowych. Choroba ta pochodzi ze wschodniej Afryki
i rozprzestrzeniła się wraz z wędrówkami ludów. Wiemy na
pewno, że trąd występował w Egipcie już kilkaset lat przed naszą
erą. Nie ma o nim wzmianki w Starym Testamencie, natomiast
pojawia się w Nowym Testamencie. Na początku naszej ery
choroba ta była rozpowszechniona w większej części Europy.
W średniowieczu trąd został uznany jako kara za grzechy. Chorych
wykluczano ze wspólnot i zamykano w leprozoriach. Dopiero gdy
wielu rycerzy powracających z wypraw krzyżowych zachorowało
na trąd, opiekę nad chorymi uznano za chrześcijański obowiązek,
stąd w 1098 roku powołano w Jerozolimie Zakon Rycerzy św.
Łazarza. W Polsce trędowatych leczono w Krakowie w szpitalu
św. Walentego (od około 1322 roku) oraz w szpitalu św. Leonarda
(od około 1443 r.).
Światowa Organizacja Zdrowia uznaje trąd za jedną
z kilkunastu „zaniedbanych chorób tropikalnych” - takich, które
medycyna potraﬁ zwalczać, ale chorują na nie przede wszystkim
biedni ludzie w biednych krajach. Bardzo często umierają dlatego,
że nikt się nimi nie interesuje.
Wśród Polaków wyniesionych na ołtarze, opiekujących się
trędowatymi można wymienić o. Jana Beyzyma (1850-1912),
który pracował i zmarł wśród trędowatych na Madagaskarze oraz
bł. Marię Teresę Ledóchowską (1863-1922), zwaną matką Afryki,
walczącą z niewolnictwem i chorobami afrykańskimi.

CZY WIECIE ŻE...?
14 lutego tego roku przypada tzw. Popielec. Rozpoczyna on 46
dni (40-dniowy okres postu, bez wliczania niedziel) oczekiwania na
zmartwychwstanie Chrystusa. W tym dniu obowiązuje post
jakościowy (wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych) oraz
ilościowy (trzy posiłki – jeden do syta i dwa skromnych).
Zgodnie z obrzędem katolickim w Popielec kapłan posypuje
głowy popiołem, wypowiadając słowa Prochem jesteś i w proch się
obrócisz lub Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Symbolizuje to
skruchę oraz gotowość do pokuty, a jednocześnie przypomina
o przemijaniu życia doczesnego.
Zwyczaj ten stał się obowiązującym w całym kościele katolickim
w XI wieku za sprawą papieża Urbana II. Wtedy też postanowiono, że
popiół będzie pochodził ze spalonych palm poświęconych
w Niedzielę Palmową roku minionego.

Modlitwa chorych

14 lutego - wspomnienie św. Walentego

Błogosławiony Janie Pawle, przyjacielu, ojcze i bracie ludzi chorych,
cierpiących, starych i niepełnosprawnych. Pan Jezus dzielił się z Tobą
przez całe Twe życie swoim krzyżem. Był to często krzyż duchowy,
niewidoczny dla świata, ale był również krzyż zamachu i krzyż
kilkakrotnego pobytu w szpitalu. Był to krzyż, jaki przyszedł wraz
z upływem lat i starością. Od początku prosiłeś chorych, aby Cię
wspierali swoją modlitwą i cierpieniem. Mówiłeś, że chorzy są Twoją
siłą i że są najbogatszą cząstką Kościoła. Przypominałeś, że cierpienie
przeżywane w bliskości z Panem Jezusem może być o iarowane za
zbawienie świata. Dziękując opiekunom chorych uczyłeś, że pomagając
chorym pomagamy Chrystusowi. Dałeś przykład cierpliwego
i pokornego znoszenia krzyża starości i przykład przygotowania się do
przejścia „z życia do życia”. Tylu ludzi prosi Cię o uzdrowienie, tylu prosi
o siły duchowe do niesienia krzyża. Wyproś nam u Boga uzdrowienie
ducha i ciała. Amen.

Święty Walenty żył w III wieku i był prawdopodobnie biskupem
Interamny (obecnie Terni) położonej około 100 km na północ od
Rzymu. Udzielał pomocy prześladowanym przez cesarza
Klaudiusza II Gota chrześcijanom, którym asystował w procesach
i podczas egzekucji. Jedna z legend głosi, że cesarz zakazał
zawierania małżeństw mężczyznom w wieku 18-37 lat po to, aby
lepiej służyli w jego armii. Biskup Walenty miał złamać ten zakaz,
potajemnie błogosławiąc małżeństwa kandydatów do armii. W innej
legendzie podano, że Walenty zakochał się w niewidomej córce
swojego strażnika, która pod wpływem miłości odzyskała wzrok.
Biskup Walenty został skazany przez cesarza na ścięcie 14 lutego
269 roku. W przeddzień egzekucji miał napisać do swojej ukochanej
list z podpisem „od twojego Walentego”.
W średniowieczu św. Walenty na ziemiach niemieckich był
wzywany jako orędownik podczas ciężkich chorób, zwłaszcza
nerwowych i epilepsji. Na Zachodzie, głównie w Anglii i Stanach
Zjednoczonych czczono św. Walentego jako patrona zakochanych.
Obecnie we włoskiej Umbrii (region w którym znajduje się
Terni) 14 lutego jest dniem wolnym od pracy, a do miasteczka
przyjeżdżają młode pary, które w miejscowej katedrze przy grobie
św. Walentego ślubują, iż do końca roku wezmą ślub.

Autorem powyższej modlitwy jest bp Jan Szkodoń,
od 1988 r. biskup pomocniczy Krakowa
i doktor nauk teologicznych

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 12.02.2018
18:00 + Joannę Turkiewicz
Wtorek – 13.02.2018
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
18:00
i potrzebne łaski dla Janiny Wójcik w 80. rocznicę urodzin
Środa – 14.02.2018 – Środa Popielcowa,
św. Cyryla, mnicha i św. Metodego, biskupa
św. Walentego, biskupa i męczennika
7:00 + Wiktora Gadula
16:30 O poprawę zdrowia i opiekę Matki Bożej dla Danuty
18:00 + Ks. Dariusz Strzelczyk i Mieczysława Strzelczyk
O zdrowie dla Haliny
+ Krystynę Półka w 7. roczn. śmierci, Grażynę Wywiał
20:00 + Marię Kmita
+ Zbigniewa Tochowicz
+ Stefana Chećko
Czwartek – 15.02.2018
18:00 + za zmarłych z rodziny Bubka i Kralka
Piątek – 16.02.2018
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
18:00 i potrzebne łaski dla Łucji w 7. rocznicę urodzin i Antosi
w 3. rocznicę urodzin
Sobota – 17.02.2018
18:00 + Jerzego i Wacława Kruczek
Niedziela – 18.02.2018 – I Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Irenę Gołębiowską w 29. rocznicę śmierci i męża Pawła
9:00 + Antoniego Pateckiego w 4. rocznicę śmierci
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
11:00 i potrzebne łaski dla Marceliny w 1. rocznicę urodzin
i Justyny w 18. rocznicę urodzin
17:00 + Stanisława i Franciszka Mozdyniewicz

Grób św. Walentego - Bazylika w Terni
11 lutego - XXVI Światowy Dzień Chorego
13 maja 1992 r. papież Jan Paweł II ustanowił Światowy Dzień
Chorego. Wyznaczył też datę obchodów na dzień objawienia
Matki Bożej z Lourdes (11 lutego). Ogólnoświatowe obchody tego
Dnia odbywały się w sanktuariach maryjnych między innymi w:
Lourdes (1993, 2004, 2008 i 2018), Częstochowa (1994),
Jamusukro (1995), Guadelupe (1996), Harissa (1999), Sydney
(2001), Vailankamy (2002), Jaunde (2005) i Seul (2007).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na VI Niedzielę zwykłą – 11.02.2018
Dzisiaj rozpoczyna się 51. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
Kończy się tegoroczny karnawał. 14 lutego przypada Środa
Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny czas Wielkiego Postu.
Msze św. tego dnia o godz. 7:00, 16:30, 18:00 i 20:00. W Popielec
obowiązuje post ścisły.
Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątek o godz. 17:00 dla
dzieci i po Mszy św. o godz. 18:00, a w niedzielę po Mszy św. o godz.
11:00 i o godz. 15:00.
Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16:00.
Zapraszamy małżeństwa do Oazy Rodzin. Najbliższe spotkanie
w sobotę 24.02.2018 o godz. 15:30 na plebanii.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

ś.p. Szymon Stefański
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Paraﬁa p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50 08; www.paraﬁamichalowice.pl
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

