11 lutego wspomnienie
Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes

Nr 6/2021 (139)
V Niedziela Zwykła
07.02.2021

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 29-39)
Po wyjściu z synagogi Jezus przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja. Teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz
powiedzieli Mu o niej. On podszedł i podniósł ją, ująwszy za rękę, a opuściła ją gorączka. I usługiwała im. Z nastaniem wieczora, gdy
słońce zaszło, przynosili do Niego wszystkich chorych i opętanych; i całe miasto zebrało się u drzwi. Uzdrowił wielu dotkniętych
rozmaitymi chorobami i wiele złych duchów wyrzucił, lecz nie pozwalał złym duchom mówić, ponieważ Go znały. Nad ranem, kiedy
jeszcze było ciemno, wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne, i tam się modlił. Pośpieszył za Nim Szymon z towarzyszami, a gdy Go
znaleźli, powiedzieli Mu: «Wszyscy Cię szukają». Lecz On rzekł do nich: «Pójdźmy gdzie indziej, do sąsiednich miejscowości, abym i tam
mógł nauczać, bo po to wyszedłem». I chodził po całej Galilei, nauczając w ich synagogach i wyrzucając złe duchy.
Dzisiejsza Ewangelia mówi o codzienności Jezusowego nauczania. O jednym z wielu uzdrowień, jednej z wielu przemodlonych nocy,
jednym z wielu przejść do innych miast. Chrystus zachwyca swoją codziennością: jest wypełniona dawaniem, cudami, przychodzeniem do
domów, dawaniem ludziom nadziei, modlitwą za nich. A jaka jest Twoja codzienność? Czy ona pociąga ludzi do Boga?
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Jezus mówi: antykoncepcja jest grzechem.
Okresowa wstrzemięźliwość, metody regulacji poczęć oparte na samoobserwacji i odwoływaniu się do okresów niepłodnych są
zgodne z moralnością. Jest natomiast wewnętrznie złe – podkreśla bł. Paweł VI papież - wszelkie działanie, które czy to
w przewidywaniu aktu małżeńskiego, podczas jego spełniania, czy w rozwoju jego naturalnych skutków – miałoby za cel
uniemożliwienie poczęcia lub prowadziłoby do tego. Od antykoncepcji – wybaw małżonków, Panie!
Jezus mówi: stosunek przerywany jest grzechem.
Każde zbliżenie małżonków, którzy nie są otwarci na dar życia, którzy boją się, że naturalne środki regulacji poczęć zawiodą,
którzy nie ufają Bogu, że to On jest ostatecznym dawcą dziecka, którzy nie dopuszczają myśli, że Bóg może chcieć poczęcia
człowieka, choć małżonkowie, patrząc na możliwości ﬁnansowo–wychowawcze, zrezygnowali już z potomstwa, jest grzechem. Od
stosunków przerywanych – wybaw małżonków, Panie!
Jezus mówi: sztuczne zapłodnienie – inseminacja czy zapłodnienie heterologiczne, macierzyństwo zastępcze czy oddawanie spermy
lub komórki jajowej jest grzechem.
Kongregacja Nauki Wiary przypomina, że każde dziecko ma prawo do urodzenia się z ojca i matki, których zna i którzy
połączeni są węzłem małżeńskim. Wyżej wspomniane techniki praktykowane w ramach małżeństwa są być może mniej szkodliwe,
jednak moralnie są niedopuszczalne. Choćby, jak rodzice, pragnęli dziecka, muszą pamiętać, że ono jest darem. Oni nie mają prawa
do własnego dziecka. Tylko dziecko ma prawo być owocem właściwego aktu. Od technik niszczących piękno współżycia – wybaw
małżonków, Panie!
ks. Norbert Sarota

W służbie chorym i cierpiącym – Matka Teresa z Kalkuty

LICZBY W BIBLII - część I

Matka Teresa z Kalkuty przeszła do historii jako „matka ubogich”. Szanowana
i czczona z powodu zaangażowania w pomoc biednym, chorym i umierającym,
stanowi wzór oddania bliźniemu. Utworzyła stację dla chorych na trąd, nauczała dzieci
ze slumsów i odwiedzała domy potrzebujących. Wraz z dziewczętami z innych krajów
założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Misjonarki zobowiązały się do
życia w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie oraz do bezinteresownej służby
najbiedniejszym z biednych. Matka Teresa założyła w Kalkucie dom dla biednych
i potrzebujących – Dom Czystego Serca. Umierający zebrani z ulic mogli w nim dożyć
swoich ostatnich dni. W latach 60-tych XX wieku
stworzyła „Miasto Pokoju” dla chorych na trąd. Tego
typu placówki wkrótce zaczęły powstawać w wielu
innych miastach Indii oraz poza granicami kraju.
Misjonarka w całych Indiach otwierała hospicja,
domy dziecka oraz domy dla trędowatych. W 1985
roku został założony przez świętą dom dla chorych na
AIDS w Nowym Jorku, była to pierwsza tego typu
placówka na świecie.
Działalność Matki Teresy, jej wytrwałość
w pomocy bliźnim i wiara zostały uhonorowane
Pokojową Nagrodą Nobla, a w 2016 roku papież
Franciszek zaliczył ją do grona świętych. Postawa
Matki Teresy uczy nas wszystkich dostrzegać ludzi
najbardziej potrzebujących i nie przechodzić
obojętnie wobec cierpienia drugiego człowieka.

Wiele liczb w Biblii ma znaczenie symboliczne.
Wś ró d nich najczęś ciej spotykamy liczby: jeden,
dwa, trzy, cztery, siedem, dziesięć i dwanaś cie.
Liczba jeden jest symbolem monoteizmu
i jednoś ci: Pan jest naszym Bogiem – Panem
jedynym [Pwt 6, 4], a także mężczyzna (…) łączy się
ze swą żoną tak ściśle, że stają się jednym ciałem
[Rdz 2, 24]. W Nowym Testamencie ś w. Paweł
zwraca się do Efezjan: Jedno jest Ciało i jeden
Duch (…). Jeden jest Pan, jedna wiara, jeden chrzest.
Jeden jest Bóg i Ojciec wszystkich [Ef 4, 4-6].
Liczba dwa zakłada parę, rodzaj dopełnienia,
któ re nie jest moż liwe, jeś li dwie istoty lub rzeczy
i s t n i e j ą o d d z i e l n i e . L u d z k o ś ć p o w s t a ł a
z męż czyzny i kobiety. Po dwa zwierzęta z każ dego
gatunku wchodzą na arkę Noego. Mojż esz
otrzymuje dwie tablice z Prawem na gó rze Synaj.
Po to, by wnieś ć oskarż enia przed sąd, potrzeba
dwó ch ś wiadkó w.
Zró dło: Ilustrowany przewodnik po Biblii,
red. naczelny J. Fronczak

Zrozumieć Mszę Świętą,
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 7)
Modlitwa Pańska - to najstarsza, a zarazem najważniejsza,
modlitwa chrześcijan; to część Liturgii Eucharystycznej znana od
IV wieku. We wszystkich liturgiach Wschodu i Zachodu przed
rozdaniem Komunii Świętej jest obecna modlitwa „Ojcze nasz”,
której Jezus nauczył swoich uczniów. Modlitwa ta być może miała
swoje stałe miejsce w wędrującej i ucztującej ze swoim Mistrzem
wspólnocie. To modlitwa ubogich, którzy proszą o chleb na dziś i nie
martwią się o chleb na jutro. To modlitwa ludzi, którzy pragną
sprawiedliwości i dlatego wypatrują Królestwa Bożego. To modlitwa
tych, którzy odwracają się od zła i proszą o uwolnienie od swych
udręk.
Z jakiego powodu znalazła się w liturgii Eucharystii? Prośba
o chleb jest naturalnym centrum tej modlitwy. Stoi pośrodku siedmiu
próśb. Najpierw wspólnota prosi o chleb ziemski na dziś,
a jednocześnie prosi również, aby jeszcze dziś nadszedł ten dzień,
w którym razem z Chrystusem w Jego królestwie będzie jadła i piła
przy Jego stole. (źródło: ks. T. Puszcz, Na spotkanie Pana)
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 08.02.2021 – św. Hieronima Emilianiego,
św. Józeﬁny Bakhity
18:00 + Za śp. Jana i Bronisławę Piskorz
Wtorek – 09.02.2021
+ Za śp. Antoninę i Franciszka Chwalik, Zoﬁę
18:00
i Stanisława Cichych
Środa – 10.02.2021 - św. Scholastyki
+ Za śp. Ks. Dariusza Strzelczyka, Mieczysława
18:00
Strzelczyka
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Matki Bożej dla Joanny i Bartłomieja w 1. rocznicę ślubu
Dziękczynna w 30. rocznicę urodzin ojca chrzestnego
Mariusza, z prośbą o światło Ducha Świętego i opiekę
Matki Bożej
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej oraz
20:00 Aniołów Stróżów dla Elizy i Kacpra
+ Za śp. Stanisławę Machnik
+ Za śp. Paulinę Turczyńską
+ Za śp. Franciszka Zasadę
+ Za śp. Elżbietę Nogieć
+ Za śp. Barbarę Sumerę
+ Za śp. Waldemara Nogiecia
Czwartek – 11.02.2021 – NMP z Lourdes
18:00 + Za śp. Michała Osińskiego
Piątek – 12.02.2021
7:00 O powrót do zdrowia Zbigniewa i Andrzeja
18:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego
Sobota – 13.02.2021
Dziękczynna w 7. rocznicę działalności cukierni
„Zdrowe Ciacho”, z prośbą o błogosławieństwo Boże
7:00
oraz opiekę Matki Bożej dla właścicieli, pracowników
i klientów
+ Za śp. Stanisławę w 20. rocznicę śmierci, Floriana
18:00
Kupidło
Niedziela – 14.02.2021 – świętych Cyryla i Metodego,
patronów Europy
+ Za śp. Irenę Gołębiowską w 32. rocznicę śmierci
7:00
i męża Pawła
9:00 + Za śp. Joannę Turkiewicz w 5. rocznicę śmierci
10:30 + Za śp. Irenę Turczyńską w 1. rocznicę śmierci
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
+ Za śp. Leontynę w 8. rocznicę śmierci, Józefa,
18:00
Stefanię w 50. rocznicę śmierci, Wiktora Górskich,
Albinę, Adama i Andrzeja Jaroszewicz

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE
Zakon Dominikanów, inaczej Zakon Braci Kaznodziejó w (z łac.
Ordo Fratrum Praedicatorum/OP), został założ ony w 1206 r. na
terenie południowej Francji przez Dominika Guzman, przyjmując
regułę ś w. Augustyna. Dziesięć lat pó ź niej zakon otrzymał aprobatę
Stolicy Apostolskiej. Klasztory (pierwszy w Tuluzie) powstawały
przeważ nie w centrach miast i utrzymywały się z datkó w wiernych.
Do Polski dominikanie przybyli w 1220 r., pod przewodnictwem
ś w. Jacka. Najstarszy klasztor, pod wezwaniem Sw. Tró jcy, założ ony
został w Krakowie (1222 r.) i istnieje do dnia dzisiejszego.
U podłoż a duchowoś ci dominikanó w leż y: pragnienie głoszenia
słowa Boż ego („kontemplować i przekazywać innym owoce
kontemplacji”) oraz prześ wiadczenie, iż celem wszelkiego
apostolstwa jest chwała Boż a i zbawienie dusz. Istotne miejsce
zajmuje ró wnież obowiązek studiowania Veritas, czyli Prawdy oraz
kult Maryjny. Sw. Dominik kładł nacisk na teologiczne i ilozo iczne
przygotowanie zakonnikó w, poś ró d któ rych odnajdujemy wybitne
postacie ś więtych: Alberta Wielkiego,
Tomasza z Akwinu i Katarzyny ze Sieny.
D o m i n i ka n i e n o s z ą b i a ł y h a b i t z e
szkaplerzem i kapturem, czarnym skó rzanym
paskiem oraz ró ż ań cem. Na ś wiecie jest ich
około 6400, w tym ponad 450 Polakó w, któ rzy
głoszą rekolekcje, prowadzą duszpasterstwa
akademickie i młodzież owe, służ ą wsparciem
ludziom dotkniętym problemem sekt.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Zwykła – 07.02.2021
W czwartek wspomnienie Matki Bożej z Lourdes – Światowy Dzień
Chorego. O godz. 18:00 w szczególny sposób będziemy się modlić
za chorych z naszej paraﬁi. W 1858 r., Matka Boża objawiła się
Bernadetcie Soubirous w grocie Massabielle. Przedstawiła się jako
Niepokalane Poczęcie oraz wezwała do nawrócenia i prosiła
o modlitwę.
Msze św. z obrzędem poświęcenia świec dla dzieci z kl. III
przygotowujących się do I Komunii Św. odbędą się:
09.02 (wtorek) o godz. 18:00 - klasa 3a; 10.02 (środa) o godz. 18:00 klasa 3b; 12.02 (piątek) o godz. 18:00 - klasa 3c.
Spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.
z klasy 3b odbędzie się w przyszłą niedzielę (14.02) po Mszy św.
o godz. 12:00 w kościele.
Stowarzyszenie Nadzieja Michałowic w bieżącym roku skupia się na
pomocy potrzebującym w ramach akcji „Nie jesteś sam”. W związku
z tym prosimy Wszystkich Paraﬁan, aby pomogli nam dotrzeć do
osób, które z racji wieku, choroby lub sytuacji losowych skazane są
na SAMOTNOŚĆ. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne (nr na dole
strony) lub poprzez formularz kontaktowy na stronie naszej paraﬁi.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Zygmunt Domagała
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Waldemar Krajnik
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Helena Zając
Wieczne odpoczywanie racz Jej 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
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