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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 6,39-45)

6 marca
Środa Popielcowa

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: „Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół
obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel.
Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu:
«Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku», gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć
najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata. Nie jest dobrym drzewem to,
które wydaje zły owoc, ani złym drzewem to, które wydaje dobry owoc. Po owocu bowiem poznaje się każde drzewo: nie
zrywa się ﬁg z ciernia ani z krzaka jeżyny nie zbiera się winogron. Dobry człowiek z dobrego skarbca swego serca
wydobywa dobro, a zły człowiek ze złego skarbca wydobywa zło. Bo z obﬁtości serca mówią jego usta”.
Gdyby on nie był taki, gdyby ona nie była taka... Często nam się wydaje, że bylibyśmy szczęśliwsi, jakby ludzie wokół nas się zmienili.
Matka Teresa z Kalkuty przez lata widziała wokół siebie wiele zła, cierpienia i niesprawiedliwości. Na pytanie, co trzeba by zmienić, żeby
świat stał się lepszy, odpowiedziała: „ciebie i mnie”. Pracując rzetelnie nad sobą, zmienisz sposób patrzenia na innych. „Wyrzuć najpierw
belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz”.

Wielki Post czasem wyciszenia i reﬂeksji
Okres Wielkiego Postu zaczyna się od Środy Popielcowej, kończy się
natomiast przed Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek. Nazwa
„Wielki Post” jest charakterystyczna dla języka polskiego. Swój rodowód
zawdzięcza surowym praktykom postnym, które w kulturze i religijności
polskiej były rygorystycznie przestrzegane. Przez cały ten okres nie
spożywano mięsa ani tłuszczu. Słynny był gest wypalania patelni nad
ogniskiem tak, aby nie został na niej ślad tłuszczu.
W okresie Wielkiego Postu wszystkie obrzędy i modlitwy prowadzą
nas do uznania własnej grzeszności, przemijania świata, zachęcają do
osobistego nawrócenia. Rezygnacja z dekoracji ołtarza i bogactwa
celebracji ma w założeniu pomóc wiernym w zgłębieniu sumień
i rozważaniu tekstów pokutnych.
Wielkopostnych zmagań nie da się przeżyć w sposób właściwy bez
wewnętrznego wyciszenia, reﬂeksji. Środkiem do ich osiągnięcia jest
ograniczenie programów telewizyjnych, rezygnacja z zabaw, a także
tradycyjne praktyki związane z tym okresem: post, modlitwa i jałmużna.
Źródło: red. ks. R. Nowacki i inni, Rytuał domowy.

Co o poście mówią święci?
Lepiej jest pokonać swój język niż pościć o chlebie
i wodzie.
św. Jan od Krzyża

Na cóż zda się wycieńczyć ciało wstrzemięźliwością
jeśli umysł nadyma się pychą.
św. Hieronim

Post jest zdrowotny, kiedy łączy się z powstrzymywaniem od nałogów, z modlitwą i jałmużną.
św. Albert

Post ostatecznie ma pomagać każdemu z nas
w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga.
św. Jan Paweł II

Nie wierzę, aby post wystarczył sam w sobie.
Twoje wyrzeczenia będą dla ciebie owocne,
jeżeli będziesz hojny dla innych.
św. Augustyn

Perpetua i Felicyta - patronki
kobiet bezpłodnych
Perpetua i Felicyta ż yły w II w. w staroż ytnym Thuburbo
Minus (dziś Teburbo w Tunisie). Perpetua w tajemnicy przed
ojcem poganinem przyjęła wiarę chrześ cijań ską i zaczęła do
niej przekonywać swych bliskich, między innymi Felicytę. Obie
z Felicytą były młodymi męż atkami. Oskarż one o bycie
chrześ cijankami, zostały pojmane i sprowadzone do więzienia
w Kartaginie. Perpetua miała malutkiego synka, w wieku
niemowlęcym, któ rego przynoszono jej do karmienia. Felicyta
była w ó smym miesiącu ciąż y. Zgodnie bowiem z prawem
rzymskim, matka nosząca w łonie dziecko, nie mogła być
stracona przed jego urodzeniem.
Tuż przed męczeń stwem Perpetua i Felicyta otrzymały
chrzest. Po kró tkim procesie, podobnie jak inni więź niowie,
zostały skazane na rozszarpanie
przez zwierzęta. Te jednak tylko
dotkliwie poraniły kobiety.
Gladiatorzy dobili je więc
mieczami. Były to dodatkowe,
k o ń c o w e e m o c j e d l a
zgromadzonego ludu. Męczeń ska
ś m i e r ć m i a ł a m i e j s c e
7 marca 202 lub 203 roku.
Męczeń stwo to stało się głoś ne
w całym Koś ciele.
Imiona obu męczennic
wymieniane są do dziś w Litanii
do Wszystkich Swiętych. Perpetua
i Felicyta są patronkami
bezpłodnych kobiet.
Źródło: W. Linke: „Życie ich było proste i prawe”,
www.biblia.wiara.pl

Kobiety w Biblii...
Debora - władczyni Izraela
W czasach kiedy Izraelici nie mieli jeszcze
kró ló w, władzę sprawowali sędziowie.
Sędziego się nie wybierało – pojawiał się
po prostu ktoś na tyle charyzmatyczny, ż e
powszechnie sądzono, ż e dostał władzę
od Boga. Tylko jedna kobieta w historii,
Debora, sprawowała urząd sędziego.
Ponieważ były to czasy, gdzie kobieta
niewiele znaczyła a decyzje podejmowali
męż czyź ni, Debora musiała mieć ogromny autorytet.
Od dwudziestu lat Izraelitó w dotkliwie uciskał kró l Kanaanu.
Na czele jego wojsk stał Sisera. Debora poleciła dowó dcy wojsk
izraelskich, Barakowi, ż eby zmierzył się z armią Sisery. Pomimo,
ż e jego armia była duż o słabsza od przeciwnika, obiecała mu
zwycięstwo. Ze względu na jej
urząd, było to odczytywane jako
zwycięstwo obiecane przez Boga.
Barak zdecydował się na walkę
tylko pod warunkiem, ż e Debora
będzie mu towarzyszyła. Wojska
i z r a e l s k i e r z e c z y w i ś c i e
zwycięż yły a Sisera, tak jak
wszyscy jego ż ołnierze, został
zabity.
Debora łamie stereotypy.
Wychodzi z przypisanej jej roli
kogoś , kto miał się ograniczać do
dbania o męż a i dzieci oraz
wykorzystuje swoje talenty.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 04.03.2019 – Święto św. Kazimierza
+ Za śp. Eugeniusza Bąk, Jadwigę Bąk w 14. rocznicę
18:00
śmierci
Wtorek – 05.03.2019
18:00 + Za śp. Stanisława Kaczmarskiego
Środa – 06.03.2019 – Środa Popielcowa
7:00 + Za śp. Tadeusza Płatka
16:30 + Za śp. Andrzeja Kuklę
+ Za śp. Bronisławę Włodarską w 12. rocznicę śmierci,
18:00
Barbarę Włodarską w 10. rocznicę śmierci
O zdrowie dla Katarzyny i Bożeny
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
+ Za śp. Helenę Harmala
+ Za śp. Marię i Piotra Socha, Franciszka Socha
20:00
+ Za śp. Marię Miska
+ Za śp. Tadeusza w 17. rocznicę śmierci, Zbigniewa
Pawlik, Leokadię i Władysława Glaz i zmarłych
z rodziny
Czwartek – 07.03.2019 – świętych Perpetuy i Felicyty
18:00 + Za śp. Domicelę Pawlik
Piątek – 08.03.2019
7:00 + Za śp. Stanisława Banaś
18:00 + Za śp. Jana Borkowskiego, Janinę i Władysława Ników
Sobota – 09.03.2019
7:00 + Za śp. Józefę Knapik
18:00 + Za śp. Marię Ziomek w 25. rocznicę śmierci
Niedziela – 10.03.2019
7:00 + Za śp. Kazimierę Ciaranek w 7. rocznicę śmierci
9:00 + Za śp. Cecylię, Wacława i Zenona Górka
+ Za śp. Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę
10:30
i Michała Fus
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Za śp. Jadwigę i Jana, Julię i Mieczysława

Góry na kartach Biblii...
Góra Błogosławieństw - to wzgórze
o wysokości 150 m. n.p.m. na
północnym brzegu jeziora
Genezaret, w okolicach Kafarnaum.
Tradycja chrześcijańska wiąże Górę
Błogosławieństw z nauczaniem
Jezusa i wygłoszeniem przez Niego
Kazania na górze.
Góra Tabor - znajduje się na wschodnim krańcu doliny Jezreel
w Dolnej Galilei na północy Izraela. W tradycji chrześcijańskiej
jest to miejsce Przemienienia
Jezusa Chrystusa i z tego
powodu czasami nazywa się ją
Górą Przemienienia Pańskiego.
Na szczycie (575 m. n.p.m.)
znajduje się bazylika
Przemienienia Pańskiego oraz
monaster Przemienienia Pańskiego.
Góra Karmel - wznosi się na wysokość 546 m. n.p.m. nad Zatoką
Hajfy w północnym Izraelu. Jest uznawana za świętą przez Żydów,
chrześcijan, muzułmanów, bahaitów, czcicieli Baala i starożytnych
Greków („Góra Zeusa”). W Starym Testamencie opisywano ją jako
symbol piękna. To na górze Karmel, Eliasz pokonał kapłanów
pogańskiego kultu Baala. Tu też modlił się z ufnością o deszcz dla
ukaranego suszą
Izraela. Od pierwszych
wieków chrześcijaństwa pustelnicy
zamieszkiwali liczne
groty Karmelu.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VIII Niedziela Zwykła – 03.03.2019
6 marca przypada Środa Popielcowa otwierająca szczególny czas
Wielkiego Postu. Msze Święte w naszym kościele z obrzędem
posypania głów popiołem o godz. 7:00, 16:30, 18:00 i 20:00.
W Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości
od pokarmów mięsnych i spożyciu jednego posiłku do syta
w ciągu dnia.
W głębszym przeżyciu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa
wielkopostne:
– 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. 12:00,
– Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.
Spotkanie ministrantów w sobotę (9.03) o godz. 9:15. Spotkanie
kandydatów na ministrantów w sobotę (9.03) o godz. 10:00.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III Gimnazjum
i VIII Szkoły Podstawowej – grupa chłopców - w sobotę (9.03)
o godz. 16:30.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Zoﬁa Wydmańska
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Stanisław Banaś
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.

Do użytku
wewnętrznego

