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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5,13-16)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic
się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto
położone na górze. Nie zapala się też lampy i nie umieszcza pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciła wszystkim, którzy
są w domu. Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który
jest w niebie».
Popatrz na swój zwyczajny dzień. Na siebie w pracy, szkole, na spotkaniu ze znajomymi, w domu. Czy patrząc na twoje uczynki dostrzega
się Bożą miłość? Czy to, co i w jaki sposób robisz, zachęca do chwalenia Boga? Chrystus stawia przed nami bardzo konkretne zadanie: by żyć
chrześcijańską miłością tak mocno, by ludzie chwalili Ojca, widząc nasze uczynki. Te najzwyklejsze, małe, codzienne. To wielka
odpowiedzialność: nie utracić smaku soli - miłości, która przemienia świat.
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Dramat grzechu - cz. 1

Poważne nieposłuszeństwo Bogu jest równoznaczne z zerwaniem kontaktu z Nim. Spotkanie z Bogiem dokonuje się w sumieniu. To
przez sumienie Bóg mówi do człowieka i przez sumienie człowiek mówi do Boga. Jest to zatem najistotniejsza więź decydująca o lasach
człowieka. Jeśli sumienie zostanie zniszczone, o spotkaniu nie ma mowy. Nieposłuszeństwo sumieniu jest nieposłuszeństwem Bogu.
Niewierność sumieniu jest niewiernością Bogu. Sumienie jest fundamentem zaufania i miłości, ono decyduje o odpowiedzialności
człowieka. To w sumieniu Bóg jest obrażany lub wielbiony. W sumieniu też Bóg nagradza człowieka, udzielając mu pokoju i w sumieniu go
karze – wypełniając niepokojem. Jeśli sumienie jest fundamentem zaufania i miłości, to grzech, niszcząc tę miłość, obraża Boga.
Niewierność sumieniu jest obrazą Boga, jak niewierność przyjaźni jest obrazą przyjaciela. Wprawdzie niewierność ta szkodzi przede
wszystkim niewiernemu, lecz jego przyjaciel cierpi, została bowiem zniszczona więź między nimi. Cierpi również dlatego, że dostrzegając
niewierność swego przyjaciela, boleje nad nim. Tego rodzaju ból dosięga Boga. Jest to ból z powodu nieszczęść, jakie sobie gotuje ten, kogo
kochał, idąc za głosem egoizmu, a nie za jego wezwaniem. Bóg jak prawdziwy przyjaciel czeka na powrót tego, kogo kocha. Chociaż bywa,
że odejście jest tak dalekie, iż głos czekającego przyjaciela już do odchodzącego nie dociera.
Czasem grzech może być awanturą zrobioną Bogu za to, że odważył się upomnieć człowieka. Po takiej awanturze Przyjaciel milknie
i mimo, że jest blisko, nie odzywa się. Szanuje wolność człowieka nawet wtedy, gdy ona prowadzi go w przepaść nieszczęścia. Nie zostaje mu
nic innego, jak czekać na wezwanie SOS zaginionego przyjaciela, o ile takie wezwanie zostanie nadane.
ks. Norbert Sarota

Matka Boża z Lourdes uzdrawia!
Do Groty Massabielskiej w Lourdes, nadal
przybywają miliony pielgrzymó w. Wierni proszą
Maryję przed wszystkim o zdrowie. Dotychczas
Koś ció ł o icjalnie uznał 69 cudó w.
Pierwsze cudowne uzdrowienie w Grocie
Massabielskiej miało miejsce 1 marca 1858 roku.
Wó wczas przed grotę przyszła uboga Katarzyna
Latapie z dwojgiem dzieci. W 1856 roku po upadku
drzewa złamała koś ci nadgarstka i palcó w. Choć
leczenie zakoń czono, nie mogła ruszać dłonią, a dwa
palce pozostały krzywe. Pchana jakąś wewnętrzną
siłą, obmyła dłoń w wodzie ź ró dła, któ re wybiło
w czasie objawień . Ze zdumieniem stwierdziła, ż e
odzyskała dawną sprawnoś ć.
W lipcu 2013 roku Koś ció ł o icjalnie uznał 69.
cud uzdrowienia, jaki miał miejsce we francuskim
sanktuarium. Do sanktuarium przybyła Danila
C a s t e l l i , u k t ó re j z d i a g n o z o wa n o p ro c e s
nowotworowy. W ramach leczenia usunięto jej
narządy rodne oraz częś ć trzustki. Mimo to stan
kobiety się pogarszał. Jej mąż - lekarz, zaplanował
operację w USA, ale chora przed podró ż ą udała się
na pielgrzymkę do Lourdes. Zdecydowała się na
kąpiel w cudownej wodzie. Zaraz po wynurzeniu
poczuła się zupełnie dobrze. Została uzdrowiona.

Słowa Jana Pawła II do chorych
Kraków, 1979

„Jest to bowiem następna tajemnica, która jest udziałem świata chorych, że wy,
słabi, ﬁzycznie słabi, poddani cierpieniom, jesteście równocześnie — w każdym
razie możecie być — źródłem mocy dla innych, dla zdrowych, czasem dla tych,
którzy swoje zdrowie źle wykorzystują, którzy obrażają Boga, posługując się swoim
zdrowiem i swoimi siłami. Wy, chorzy, cierpiący, jesteście dla nich nie tylko
wyrzutem, ale także i nawróceniem. Nawrócenie grzeszników idzie poprzez wasze
cierpienie.
Dla was, których członki są czasem bardzo słabe, bezsilne, nie możecie
o własnych siłach chodzić, pracować, radzić sobie — dla was pozostaje jeszcze ten
najgłębszy wymiar człowieczeństwa: wasz ludzki duch! W tym właśnie duchu
ludzkim, w tym duchu każdego z was, działa i niech działa Duch Święty. Niech
działa ze szczególną mocą Duch Święty Pocieszyciel. I niech On dokonuje tego,
czego nieraz byłem świadkiem, obcując z chorymi. Niech dokonuje tego
zdumiewającego
przeobrażenia
wewnętrznego, które
sprawia, że ludzie
bardzo cierpiący są
bardzo szczęśliwi. Po
ludzku jest to absolutnie
niewytłumaczalne. Jest
to jedna z tych Bożych
tajemnic, które rozsiane
są po świecie, właśnie
w tym świecie chorych,
właśnie w tym Kościele
chorych. Życzę, ażeby to
się w was spełniało”.

Z historii Watykanu
11 lutego 1929 roku na mocy Traktatów Laterańskich
zawartych między Stolicą Apostolską a Włochami,
utworzono Państwo Watykańskie. Rozciąga się ono na
powierzchni 44 ha, będąc najmniejszym zarówno pod
względem powierzchni, jak i liczby mieszkańców
państwem świata. Jego granice wyznaczają mury
watykańskie oraz ograniczająca plac św. Piotra linia łącząca
dwa ramiona kolumnady. Państwo watykańskie jest
monarchią absolutną. Jego głową jest Ojciec Święty, który
posiada pełnię władzy ustawodawczej, wykonawczej
i sądowniczej.
Nazwa państwa nawiązuje do Wzgórza Watykanusa na
prawym brzegu Tybru, w zachodniej części Rzymu.
Według świętego Augustyna w Rzymie istniał kult boga
Vatinacusa odpowiedzialnego za kwilenie niemowląt.
Krzyk małego dziecka stanowił wróżbę przyszłego życia.
Łacińskie słowo vaticanus występuje w znaczeniu: proroczy,
przepowiadający przyszłość, może także oznaczać miejsce
wróżbitów lub miejsce prorocze.

Krainy biblijne...
Korynt - starożytne miasto w Grecji, usytuowane na wąskim przesmyku między
Peloponezem a częścią kontynentalną. W czasach Nowego Testamentu było stolicą
rzymskiej prowincji. Korynt miał też ambicje kulturalne. Spotykały się w nim religie
greckie i bliskowschodnie. Rozwinięty był tu kult Afrodyty, kwitła rozwiązłość.
Święty Paweł przybył do Koryntu podczas drugiej podróży misyjnej i pracował w tym
mieście około osiemnastu miesięcy (Dz 18,1-18). Po opuszczeniu Koryntu napisał
dwa obszerne listy, w których
porządkuje wewnętrzne sprawy
wspólnoty chrześcijan
w Koryncie (1 Kor) i broni
swego apostolskiego autorytetu
(2 Kor).Miasto Korynt było
w czasach Pawła jednym
z najważniejszych miast
Cesarstwa Rzymskiego.
Tr z ę s i e n i e z i e m i
w XIX w. odsłoniło pozostałości
antycznych zabudowań – ruiny
Starego Koryntu.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 10.02.2020 – św. Scholastyki, dziewicy
18:00 + Za śp. Tadeusza Sochę
Wtorek – 11.02.2020 – NMP z Lourdes
O Boże błogosławieństwo i opiekę Aniołów Stróżów dla
18:00
Antosi i Łucji z racji imienin
Środa – 12.02.2020
7:00 + Za śp. Zoﬁę Kawalec
O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego
i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Za śp. Helenę Jaros i Wiesława Skrzyszowskiego
+ Za śp. Iwonę Chwastek
20:00 + Za śp. Jadwigę Zasada w 10. rocznicę śmierci
i Anię Zasada
+ Za śp. Jarosława Piotrowskiego
+ Za śp. Marię, Marcina i Władysława Zasada
i zmarłych z rodziny
+ Za śp. Sabinę Gurbiel
Czwartek – 13.02.2020
18:00 + Za śp. Sabinę Jarczak
Piątek – 14.02.2020 – Święto św. Cyryla, mnicha, i Metodego,
biskupa – patronów Europy
7:00 + Za śp. Irenę Kopeć
+ Za śp. Janinę Warchoł w 41. rocznicę śmierci
18:00
i Tadeusza Warchoła
Sobota – 15.02.2020
7:00 + Za śp. Matyldę Nogieć
13:30 Ślub: Justyna Góra i Jarosław Buczek
15:00 Ślub: Joanna Gurbiel i Bartłomiej Kozak
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Sandry
18:00
w 18. rocznicę urodzin
Niedziela – 16.02.2020
+ Za śp. Irenę Gołębiowską w 31. rocznicę śmierci
7:00
i męża Pawła
+ Za śp. Leokadię Sobczyk w 23. rocznicę śmierci oraz
9:00
męża Edwarda i Marcina Kurowskiego
+ Za śp. Stanisławę Jurkowską w 10. rocznicę śmierci
10:30
oraz Piotra i Zoﬁę Włoczewską
+ Za śp. Teklę Sochę w 30. rocznicę śmierci
12:00
i Wojciecha oraz Balbinę Harmala i Wawrzyńca
w 40. rocznicę śmierci
+ Za śp. Stanisława Boczkowskiego w 5. rocznicę
18:00
śmierci

Słów kilka o miłości na Dzień św. Walentego
„Miłość trzeba pielęgnować tak jak dziecko, aby się nie zaziębiła,
(…) nie wyleciała przez okna jak ptak. Miłość, żeby była miłością,
wymaga cierpliwości, pracy nad sobą, walki z egoizmem. (…) Miłość
jest wyjściem poza siebie, zapominaniem o sobie: zapomnij, że jesteś gdy
mówisz że kochasz. Miłość uczy dawania siebie. (…) Można mówić
o trzech rodzajach miłości: grzesznej, dobrej, prawdziwej. Grzeszna jest
wtedy, kiedy ktoś miłość wyzyskuje dla siebie. Dobra, kiedy kocha, ale
pragnie też miłości dla siebie. Kocham, ale ty uśmiechnij się do mnie;
kocham, ale i ty mnie kochaj. Prawdziwej miłości uczy sam Jezus. Miłość
prawdziwa jest bezinteresowna”
Ks. Jan Twardowski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Zwykła – 09.02.2020
We wtorek 11 lutego przypada liturgiczne wspomnienie Najświętszej
Maryi Panny z Lourdes. Prośmy w XXVIII Światowym Dniu
Chorego o łaskę zdrowia dla siebie, a zwłaszcza dla tych, którzy
cierpią z powodu utraty zdrowia.
Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę (15.02) o godz. 9:00
w salce na plebanii.
Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę (15.02) o godz. 9:45
w salce na plebanii.
Trwają cały czas zapisy na autokarową pielgrzymkę paraﬁalną do Turcji
w terminie od 23.06 do 4.07.2020 roku. Szczegóły na stronie
internetowej naszej paraﬁi i u ks. Norberta
Przystąpiliśmy do renowacji Kaplicy Miłosierdzia. Zaplanowane
prace wymagają dużych nakładów ﬁnansowych, ale mimo to
postaramy się dokonać tego dzieła w miarę naszych możliwości
ﬁnansowych. Przeznaczymy na ten cel tacę z każdej pierwszej
niedzieli miesiąca od lutego do maja. Oczywiście bardzo mile
widziani są sponsorzy. Wszyscy, którzy zechcieliby wesprzeć to
przedsięwzięcie oﬁarą, proszeni są o złożenie daru serca
w kopertach (z zaznaczeniem imienia, nazwiska i adresu) lub
przelanie na konto paraﬁalne (nr konta bankowego paraﬁi
w Michałowicach: 63 8589 0006 0180 0000 3681 0001).
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Edward Zębala
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Artur Tupta
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

