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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5,20-22a. 27-28. 33-34a. 37)
Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeśli wasza sprawiedliwość nie będzie większa niż uczonych w Piśmie
i faryzeuszów, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Słyszeliście, że powiedziano przodkom: „Nie zabijaj”; a kto by się
dopuścił zabójstwa, podlega sądowi. A Ja wam powiadam: Każdy, kto się gniewa na swego brata, podlega sądowi.
Słyszeliście, że powiedziano: „Nie cudzołóż”. A Ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie patrzy na kobietę, już się
w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa. Słyszeliście również, że powiedziano przodkom: „Nie będziesz fałszywie
przysięgał, lecz dotrzymasz Panu swej przysięgi”. A Ja wam powiadam: Wcale nie przysięgajcie. Niech wasza mowa
będzie: Tak, tak; nie, nie. A co nadto jest, od Złego pochodzi».
Jezus pokazuje, jak zło narasta w nas etapami. Na przykład gniew na drugiego człowieka, różnego kalibru obelgi, zabójstwo.
W „Małym Księciu” Antoine de Saint-Exupéry opisuje chłopca, mieszkającego na niewielkiej planecie, którą stara się poznać. Szybko
orientuje się, jak ważne jest codzienne przeglądanie pędów na planecie i wyrywanie baobabów. Na początku są niewidocznym ziarenkiem.
Kiedy wykiełkują, ciągle nie są groźne i nie różnią się od pożytecznych roślin. Za to jak pozwolimy, żeby urosły, nie da się już ich wyrwać.
Jeżeli planeta jest mała, a baobabów dużo, potraﬁą ją rozsadzić.
Co jest twoim baobabem?
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Dekalog – nieoceniona pomoc Boga

Najskuteczniejszym wsparciem sumienia ze strony Boga było publiczne ogłoszenie Dekalogu, czyli dziesięciu przykazań, które
w sposób obiektywny ukazują, co jest dobre, a co złe. Ogólne zasady: dobro należy czynić, a zła unikać, oraz: nie czyń drugiemu, co tobie
niemiłe, Bóg – przez Mojżesza – rozpisał na szczegółowe przykazania, wskazując, co jest dobre, a co złe. Samo sformułowanie przykazań
posiada charakter nakazu, a więc taki, jak polecenia sumienia. Każde z nich jest adresowane bezpośrednio do jednostki, dlatego są
sformułowane w liczbie pojedynczej, a nie mnogiej, mimo iż Dekalog został przekazany narodowi wybranemu jako prawo obowiązujące
społeczność. Jest to prawo sumienia podane do publicznej wiadomości. Bóg polecił je przepisać Mojżeszowi na kamiennych tablicach
w tym samym brzmieniu, w jakim jest ono wyryte w sercu każdego człowieka. Całość Dekalogu dzieli się na dwie części. Pierwsze trzy
przykazania normują nasze odniesienie do Boga, domagając się od człowieka zawierzenia, modlitwy i zarezerwowania czasu przeznaczonego na spotkanie z Nim. Pozostałe przykazania ujmują w normy relacje międzyludzkie. Jest to zatem prawo religijno–moralne.
Zachowanie Dekalogu przez jednostkę żyjącą w środowisku odrzucającym jego nakazy jest bardzo trudne i w pewnych wypadkach
wymaga heroizmu. Bóg zawsze wspomaga tych, którzy są Mu wierni. Czyni to najczęściej nie przez usuwanie trudności, lecz umacnianie
i wspieranie człowieka, by był zdolny je pokonać. Przykład wspólnoty ludzi opowiadającej się za Dekalogiem stanowi jedną
z najcenniejszych pomocy, jaką można otrzymać tu na ziemi, pomocy ułatwiających życie według Bożych przykazań. Zaufanie, jakim
można darzyć swoje środowisko i przykład innych, to wartość wprost nieoceniona. Odkrywa się ją w sytuacjach szczególnie trudnych, gdy
człowiek szuka i potrzebuje wsparcia życzliwej ręki.
ks. Norbert Sarota

Bazylika św. Piotra w Watykanie
Bazylika ś w. Piotra jest najważ niejszą ś wiątynią nie tylko koś cioła
katolickiego, ale całego ś wiata chrześ cijań skiego. Pierwszy koś ció ł nad
grobem ś w. Piotra wznió sł cesarz Konstantyn w 324 r. Koś ció ł ten wiele
razy odnawiany i rozbudowywany dotrwał do początku XVI w., kiedy to
papież Juliusz II nakazał jego wyburzenie. Ró wnocześ nie na jego
polecenie w 1506 r. Donato Bramante zaprojektował ś wiątynię na planie
krzyż a greckiego z centralną kopułą. Po ś mierci Bramantego w 1514 r.
budowę kontynuowali m.in. Rafael Santi i Giuliano da Sangallo. W 1547 r.
kierownictwo nad budową przejął Michał Anioł, któ ry wprowadził
niewielkie zmiany do projektu. Sam skupił się jednak na budowie
olbrzymiej kopuły, któ rej tambur
został ukoń czony tuż przed jego
ś miercią w 1564 r. Prace nad kopułą
doprowadził do koń ca Giacomo della
Porta, któ ry zmody ikował projekt
Michała Anioła, wysmuklając jej
bryłę. Wreszcie w latach 1607-1626
Carlo Maderna dostawił do
centralnej ś wiątyni korpus nawowy
i fasadę, co było zgodne z zaleceniami
soboru trydenckiego.

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...
Cud w Czyżowicach
Dnia 6.07.1961 roku pani B. z Czyż owic (pow.
Wodzisław), składając jako dziękczynne wotum złoty
zegarek zeznała, ż e pracując w Czechosłowacji została
zasypana na skutek oberwania się ś ciany 8-metrowej
warstwy piasku. W momencie zauważ enia niebezpieczeń stwa, nie mając moż liwoś ci ucieczki, poleciła się opiece
Matki Boskiej Jasnogó rskiej i błagała o ratunek. Straciła
przytomnoś ć , ale kiedy po jednej
godzinie odkopano ją, ku zdumieniu
wszystkich, a nawet i przeraż eniu
niektó rych, stwierdzono, ż e ż yje.
Wszyscy obecni uznali to niezwykłe
zjawisko za wyraź ny cud.
Źródło: „Cuda i łaski zdziałane za
przyczyną Jasnogórskiej Matki Bożej
dawniej i dziś”,
Wyd. Zakonu Paulinów,
Częstochowa, 1997.

Przygoda na pustyni
Pewien człowiek od dwóch dni wędrował wśród
rozgrzanych słońcem piachów pustyni. Był już u kresu sił.
Niespodziewanie ujrzał przed sobą sprzedawcę, który nie miał
przy sobie nic innego oprócz mnóstwa krawatów. Ten
natychmiast próbował sprzedać jeden z nich. Wyczerpanemu
i spragnionemu wędrowcy handlarz wydał się szalony: Czyż
ktoś przy zdrowych zmysłach próbowałby sprzedać krawat
człowiekowi łaknącemu jedynie wody? Sprzedawca wzruszył
obojętnie ramionami i ruszył w dalszą drogę. Przed
zapadnięciem zmroku znużony wędrowiec, już z wielkim
trudem poruszający zbolałymi nogami, uniósł głowę i osłupiał.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 17.02.2020 – Świętych Siedmiu Założycieli
Zakonu Serwitów NMP
18:00 + Za śp. Leszka Babeckiego
Wtorek – 18.02.2020
+ Za śp. Pelagię Patecką w 12. rocznicę śmierci i męża
18:00
Eugeniusza
Środa – 19.02.2020
7:00 + Za śp. Tadeusza Warchoła
Dziękczynna Matce Bożej za otrzymane łaski od rodziny
Bogu wiadomej
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Najświętszej
dla rodziny: Dylag, Walaszek i Miodek
O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego
i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny
O potrzebne łaski dla Haliny
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej
dla Aliny i Jana
20:00 W intencji Marty – dziękczynno-błagalna o zdrowie
i błogosławieństwo Boże
+ Za śp. Artura Tuptę
+ Za śp. Danielę Sobczyk
+ Za śp. Danutę Miśkiewicz
+ Za śp. Irenę Kopeć
+ Za śp. Jana Dyląga w 9. rocznicę śmierci, Helenę,
Annę, Władysława i Aleksandra Dyląg
+ Za śp. Krystynę Pułka w 9. rocznicę śmierci oraz
Grażynę Wywiał
Czwartek – 20.02.2020
18:00 + Za śp. Matyldę Nogieć
Piątek – 21.02.2020 – św. Piotra Damiana, biskupa i doktora
Kościoła
7:00 + Za śp. Zoﬁę Kawalec
18:00 + Za śp. Stanisławę Kowalik
Sobota – 22.02.2020 – Święto Katedry św. Piotra, apostoła
Dziękczynna w dniu imienin i urodzin Małgorzaty
7:00 z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
w dalszym życiu
18:00 + Za śp. Andrzeja Bednarczyka w 17. rocznicę śmierci
Niedziela – 23.02.2020 – św. Polikarpa, biskupa i męczennika
+ Za śp. Stanisława Mozdyniewicza w 7. rocznicę
7:00
śmierci
+ Za śp. Jana Herian w 27. rocznicę śmierci, Marię,
9:00
Annę i Karola Gawrońskich oraz zmarłych z rodziny
Dziękczynna w 20. rocznicę ślubu Agnieszki i Adama
10:30 Tochowicz z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
i opiekę Matki Bożej w rodzinie
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Aniołów Stróżów dla Huberta w 11. rocznicę urodzin
i Marii w 6. rocznicę urodzin
12:00 + Za śp. Apolonię, Mariana i Juliannę Krzyworzeka
18:00 + Za śp. Antoniego Pateckiego w 6. rocznicę śmierci

Znajdował się przed rozświetloną, elegancką restauracją
w środku pustyni.
Z trudem dowlókł się do drzwi restauracji i prawie mdlejąc
z pragnienia wyszeptał:
– Litości, wody!
– Przykro mi, proszę pana, nie przyjmujemy gości bez krawatów
- rzekł ze współczuciem uprzejmy właściciel.

Są osoby przemierzające pustynię swego życia z ogromnym pragnieniem przyjemnych doznań. Za głupców
uważają tych, którzy chcą ich zapoznać z Ewangelią. Jest to
posłanie zbyt zaskakujące dla ich pustyni! Lecz kiedy
za p ra g ną wej ś ć d o „ H o tel u Pa na ”, zo s ta ni e i m
powiedziane: „Przykro mi, tutaj nie można wstąpić bez
odnowionego serca”.
Bruno
Ferrero
Góra
Hermon

Prorocy na kartach Biblii...
Malachiasz
Imię „Malachiasz” oznacza: „posłem jest Jahwe” lub „poseł Jahwe”,
być może oznaczało po prostu wysłannika lub posła. Nie znamy
szczegółów jego życia. Prawdopodobnie żył w Jerozolimie w pierwszej
połowie V wieku przed Chrystusem. Jego głównym przesłaniem była
walka o czystość wiary. Na to składało się kilka wątków. Poruszał
kwestię małżeństw z cudzoziemkami zagrażających świętości.
Wskazywał, że mogą się stać przyczyną przyjmowania kultu obcych
bóstw i osłabienia Przymierza z Bogiem. Prorok podkreślał łączność
wszystkich Izraelitów: „Czyż nie mamy wszyscy jednego Ojca? Czyż
nie stworzył nas jeden Bóg? Dlaczego oszukujemy jeden drugiego,
znieważając przymierze naszych przodków?” (Ml 2, 10).
W wypełnianiu kultu religijnego domagał się szczerości i pobożności.
Dla krzywoprzysięzców, wyzyskiwaczy i lichwiarzy zapowiadał
sprawiedliwy sąd Boży. Zapowiadał też nadejście czasów mesjańskich,
kiedy ustaną oﬁary Starego Przymierza, a sprawowana będzie „oﬁara
czysta”. Nadejście Mesjasza miał ogłosić Jego poprzednik, którym był
Jan Chrzciciel. Malachiasz piętnował wykroczenia kapłanów
izraelskich: „Jeśli nie usłuchacie i nie weźmiecie sobie do serca tego, iż
macie oddawać cześć memu imieniu, mówi Pan Zastępów, to rzucę na
was przekleństwo i przeklnę wasze błogosławieństwo” (Ml 2, 2).
Zgodnie z tradycją żydowską Malachiasz pochowany jest na zboczu
Góry Oliwnej, obok Aggeusza i Zachariasza.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
VI Niedziela zwykła – 16.02.2020
Dziś Msze św. o godz. 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
Każda niedziela jest wyjątkową okazją do dojrzewania naszej wiary,
do pogłębienia i zacieśnienia naszej osobistej relacji z Panem
Bogiem. Jakże jest ważne, aby w tym procesie brała udział każda
rodzina i cała wspólnota paraﬁalna. Pozwólmy Panu Jezusowi
przemieniać nasze życie. Powierzajmy Mu trud minionego tygodnia
i nadzieję, którą otwiera przed nami. Niech On działa w naszych
sercach, a wówczas codzienność wypełni się dobrem.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII Szkoły
Podstawowej będzie w sobotę (22.02) o godz. 16:45 w salce na
plebanii.
Spotkanie uczniów kl. VII Szkoły Podstawowej w ramach
przygotowania do Sakramentu Bierzmowania będzie w piątek
(21.02) o godz. 16:45 w salce na plebanii.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Przystąpiliśmy do renowacji Kaplicy Miłosierdzia.
Zaplanowane prace wymagają dużych nakładów ﬁnansowych,
ale mimo to postaramy się dokonać tego dzieła. Przeznaczymy na
ten cel składkę z każdej pierwszej niedzieli miesiąca od lutego do
maja. 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).

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

