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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 40-45) 

Pewnego dnia przyszedł do Jezusa trędowaty i upadłszy na kolana, prosił Go: «Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić ». A Jezus, zdjęty 
litością, wyciągnął rękę, dotknął go i rzekł do niego: «Chcę, bądź oczyszczony». Zaraz trąd go opuścił, i został oczyszczony. Jezus surowo 
mu przykazał i zaraz go odprawił, mówiąc mu: «Bacz, abyś nikomu nic nie mówił, 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.

Kiedy Żyd dotknął trędowatego, stawał się rytualnie nieczysty. Ewangelie pokazują, że Jezus potrafił uzdrowić na odległość. Tu uzdrawia 
dotykiem akurat w przypadku, kiedy dotyk ściąga na Niego konsekwencje. Dlaczego wybrał akurat taki sposób? Nie wiemy. Wiemy, że 
poruszyła go sytuacja trędowatego i pomógł skutecznie. 
Bywa, że nasze próby pomocy spełzają na niczym. Pytanie, czy jesteśmy gotowi szukać skutecznych sposobów i ponosić koszty wymagane 
w danej sytuacji: czy to jeśli chodzi o czas, czy o wyrzeczenia, czy też o przekraczanie jakichś swoich granic?

Mówią ludzie: „Co ksiądz będzie nam gadał o małżeństwie, jak nie ma żony? Dlaczego się wtrąca w to, na czym się nie zna? Ja tam robię 
po swojemu, a Kościół jest zacofany i mógłby zmienić kierunek”.

To nie mówi ksiądz, Przyjaciele. Ja tego nie wymyśliłem. Kościół też mógłby zmienić kierunek, ale wtedy nie byłby Kościołem. Autobus 
może zamiast do Zakopanego, pojechać do Poznania. Ale czy wtedy pasażerowie zobaczą Giewont? Może... na widokówce. Kościół może 
zmienić kierunek, ale wtedy nie byłoby co marzyć o Bogu, bo tylko ludzie czystego serca Boga oglądać będą.

Kochani Czytelnicy! Wróćmy do Ewangelii!
Było to w Kafarnaum. W synagodze. Jezus uczył o swoim ciele, mówił, że trzeba go jeść. Słuchacze nie rozumieli. Wielu odeszło. Świat 

XXI wieku stał się Kafarnaum. Jezus w synagodze Kościoła mówi prawdę. Wielu się śmieje. Wielu już odeszło. Jezus pyta dziś jak ongiś: 
czy i wy chcecie odejść? Powiedzcie, drodzy małżonkowie, choćby przez wstyd słabości i łzy poukładania sobie życia wbrew Bożemu 
prawu, powiedzcie jak Piotr: Panie! Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego!

Kochani Czytelnicy,
Kościół nigdy nie był przeciwko ciału i współżyciu ludzi. Dobrze wie, że tak jak dla księdza dotykanie Chleba, które zamienia się w Ciało 

Chrystusowe jest najgłębszym pięknem kapłańskiego serca, tak dla małżonków nie ma nic piękniejszego od wypływającego z czystej 
miłości zbliżenia. Ale jak kapłan zatraci to piękno kiedy braknie mu wiary, tak człowiek bez czystości i wstydu zatraci głębię małżeńskiego 
pożycia. A jeśli braknie głębi piękna, to czym wtedy będziemy różnili się od zwierząt?

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VI

Pięć	sposobów	okazywania	miłości
1. Pierwszym	 z tych sposobów jest obdarzenie 

kochanej osoby PODARUNKAMI.  Nie chodzi tu 
o jakikolwiek prezent, ale o trafnie dobrany czy 
własnoręcznie wykonany, który potwierdza, że dobrze 
rozumiemy oczekiwania, gust oraz wrażliwość tej drugiej 
osoby. Ważne jest - zwłaszcza dla kobiet - by były to 
choćby drobne, lecz częste podarunki, wręczane nawet 
bez okazji. 

2. Drugi	 język miłości to trafnie dobrane słowa 
wdzięczności, POCHWAŁY, ZACHWYTY drugą osobą. 
Mogą to być słowa wypowiedziane twarzą w twarz albo 
w bardziej wyszukanej formie.

3.  Trzecim	 językiem miłości jest WSPO� LNE 
SPĘDZANIE CZASU, połączone z uważnym wczuwaniem 
się w to, co przeżywa druga osoba, przez co staje się 
pewna, że tu i teraz jesteśmy tylko dla niej.

4. Czwarty	sposób komunikowania miłości polega na 
SPIESZENIU Z POMOCĄ wtedy, gdy bliska osoba jest 
zmęczona albo z czymś sobie nie radzi. 

5. Piąty	język  to FIZYCZNA BLISKOS�C� , dotyk, kontakt 
cielesny, który jest oznaką czułości i zaufania. 

Parafrazując słowa ks. J.Twardowskiego, można 
powiedzieć: śpieszmy	 się	 okazywać	 miłość	 naszym	
bliskim,	gdyż	tak	szybko	smutnieją.

Z� rodło: Niedziela.	Języki	miłości. A. Porzezińska
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Słowa Jana Pawła II 
na 54 Tydzień Trzeźwości  Narodu

1987 r. „Nie niszcz siebie! Wszyscy znamy ten nałóg, który tak wiele nam 
zaszkodził w przeszłości, a który dzisiaj zdaje się znowu potęgować. Mówię więc 
do każdego i do każdej: nie niszcz siebie! Nie wolno ci niszczyć siebie, bo nie 
żyjesz tylko dla siebie. Kiedy więc degradujesz siebie przez nałóg, to 
równocześnie niszczysz drugich. Szkodzisz twojej rodzinie, twoim dzieciom. 
Osłabiasz społeczeństwo, które liczy na twoją trzeźwość, zwłaszcza przy pracy.”

1997 r. „Trzeba umieć używać swojej wolności, wybierając to, co jest dobrem 
prawdziwym. Nie dajcie się zniewalać! Nie dajcie się zniewolić, nie dajcie się 
skusić pseudowartościami, półprawdami, urokiem miraży, od których później 
będziecie się odwracać z rozczarowaniem, poranieni, a może nawet ze złamanym 
życiem.”

17 lutego - Środa Popielcowa

Zakończenie

Znamię ciemnej grudki czyli Popielec

Od ciemnej grudki prochu, którą smolisz ręce,
Z namaszczeniem rzuconej w Popielcową Środę -
Cichutka radość wzbiera. O, rzuć prochu więcej,
Na warkocz, na czuprynę, w książeczki, na brodę...
Bo przecież od tej grudki - wiosna w drzwiach kościoła.

   Będzie więcej spowiedzi i dobrych przyrzeczeń -
   Wiele rzeczy skradzionych powróci w czas krótki -
   A wszystko się rozpocznie po prostu od Środy,
   I właśnie od popiołu... od smolącej grudki.

ks. Jan Twardowski



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

Copacabana – Sanktuarium Maryjne w Andach

Sanktuarium Maryjne w Copacabanie w Boliwii powstało 
w miejscu dawnego kultu Inków. Tereny te chrystianizowali 
Hiszpanie. Pomimo, że wszyscy Indianie zostali ochrzczeni, nadal 
kultywowali dawne wierzenia. Jednak nieszczęścia, które spadły na 
wioskę, skłoniły ich do zwrócenia się ku Bogu. W wiosce żyły dwa 
rywalizujące rody. Jeden z nich postanowił założyć bractwo oddające 
cześć Matce Bożej Gromnicznej, drugi ród z kolei chciał, żeby 
patronem wioski był św. Sebastian. Spór się nasilał, gdy pewien 
Indianin, wnuk króla Inków,  postanowił wykonać �igurę Matki Bożej. 
W ten sposób chciał przekonać wioskę do oddawania Jej czci. Rzeźba 
była tak nieudana, że wyrzucono ją ze świątyni. Rzeźbiarz amator 
postanowił wyruszyć do miasta Potosi, potem do La Paz, aby 
u hiszpańskiego złotnika nauczyć się rzemiosła. Wkrótce wykonał 
drugą rzeźbę – Matkę Bożą o śniadej cerze i indiańskich rysach 
twarzy. Ta �igura też się nie spodobała, rzeźbiarz sprzedał więc swoje 
dzieło pewnemu księdzu, który wkrótce przybył z nią do Copacabany. 
Ostatecznie �igura została wprowadzona do miejscowego kościoła 
2 lutego 1583 roku. Do dzisiaj oryginalna �igura nigdy nie opuszcza 
kościoła. Podczas procesji wynosi się jej wierną kopię, a modlący się 
wierni opuszczają kościół idąc tyłem, tak, żeby nigdy nie odwrócić się 
plecami do swojej patronki. 

Matka Boża z Copacabany jest czczona w całej Ameryce 
Południowej. Sanktuarium jest najstarszym w Nowym S�wiecie.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na VI Niedzielę Zwykłą – 14.02.2021

Dziś rozpoczyna się  54. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. 
Kończy się tegoroczny karnawał. W tym tygodniu, 17 lutego przypada 

Środa Popielcowa. Msze Święte w naszym kościele z obrzędem 
posypania głów popiołem o godz. 7:00, 16:30, 18:00 i 20:00.

Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego Postu trwać będą 
kwartalne dni  modlitw o ducha pokuty.

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 i o godz. 16:00 (wyjątkowo w niedzielę 21 lutego nie 
będzie Drogi Krzyżowej po Mszy św. o godz. 12:00, tylko po Mszy 
św. o godz.10:30). Dzieci, po nabożeństwie Drogi Krzyżowej w piątki 
o godz. 17:00, będą otrzymywały obrazki.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.
Spotkanie Rodziców dzieci przygotowujących się do I Komunii Św. 

z klasy 3c odbędzie się w przyszłą niedzielę (21.02) po Mszy św. 
o godz. 12:00 w kościele.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Kult Maryjny na świecie...

Wolność i własność

To, co posiadam, należy do mnie i mogę z tym zrobić wszystko, co 
zechcę. Takie rozumienie wolności i własności zdaje się być bardzo 
popularne oraz nieznoszące sprzeciwu. Jedną z podstawowych spraw 
wywierających wpływ na to, jak działamy w dziedzinie finansów, jest to, 
jak w ogóle postrzegamy rolę Pana Boga w świecie. Czy jest to bierna 
postawa, która charakteryzuje się raczej chłodną obserwacją, czy też 
może postawa bardziej zaangażowana, gdzie Pan Bóg jako właściciel 
wszystkiego, jest żywo zainteresowany każdą dziedziną życia i działal-
ności człowieka. Do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia (Ps 24,1). Ty 
władasz nad wszystkim, w Twojej ręce jest siła i moc (1 Krn 29,12). 
W Piśmie Świętym jest wiele fragmentów ukazujących Pana Boga jako 
zaangażowanego w to, co stworzył i zawsze mającego moc ingerencji we 
wszystko, co zechce. Kiedy o tym wiemy, zupełnie inaczej postrzegamy 
swoją rolę. Jasno widzimy, że nie jesteśmy powołani do takiego używania 
rzeczy, jakie tylko przyjdzie nam do głowy. Musimy pozwolić Panu Bogu 
na dysponowanie nami i tym, co mamy. Aż do oddania w swoim sercu 
wszystkiego, co do mnie należy. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się 
wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem (Łk 14,33). 

Biblia o finansach ...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 15.02.2021  

 18:00 
+ Za śp. Leokadię i Juliana Adamczyk, Stefanię 
 i Stanisława Krawczyk oraz zmarłych z rodziny 

Wtorek – 16.02.2021  
 18:00 O nawrócenie i powrót do rodziny dla Marii 
Środa – 17.02.2021 –  Środa Popielcowa; świętych Siedmiu 
  Założycieli Zakonu Serwitów NMP 
 7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 
 16:30 + Za śp. Jana Cierpisza w 12. rocznicę śmierci 
 18:00 + Za śp. Zygmunta Domagałę 

 20:00 

Dziękczynna w 6. rocznicę urodzin Antosi i 10. rocznicę 
urodzin Łucji z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej i Aniołów Stróżów 
+ Za śp. Tadeusza Krokosza w 19. rocznicę śmierci, 
 Stanisława Krokosza, Leokadię i Władysława Glaz, 
 Zbigniewa Pawlika i zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło 
+ Za śp. Stanisławę Machnik 
+ Za śp. Paulinę Turczyńską 
+ Za śp. Krysię Rożek 
+ Za śp. Franciszka Zasadę 
+ Za śp. Elżbietę Nogieć 
+ Za śp. Barbarę Sumerę 
+ Za śp. Waldemara Krajnika  
+ Za śp. Waldemara Nogiecia 
+ Za śp. zmarłych z rodziny Tochowiczów i Pateckich 

Czwartek – 18.02.2021  

 18:00 
+ Za śp. Janinę Warchoł w 42. rocznicę śmierci  
 i Tadeusza Warchoła  

Piątek – 19.02.2021  
 7:00 O nawrócenie i powrót do rodziny dla Marii 
 18:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego 
Sobota – 20.02.2021  

 7:00 
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski, zdrowie 
i opiekę Matki Bożej dla Wojciecha Boczkowskiego  
w 50. rocznicę urodzin i całej rodziny 

 18:00 + Za śp. Teodozję Munk 
Niedziela – 21.02.2021 –  św. Piotra Damianiego biskupa  
   i doktora Kościoła 
 7:00 + Za śp. Zbigniewa Tochowicza w 3. rocznicę śmierci 
 9:00 + Za śp. Andrzeja Bednarczyka w 17. rocznicę śmierci 

 10:30 
+ Za śp. Zygmunta Kamieńskiego 
+ Za śp. Mariannę i Kazimierza Trocińskich,  
 Ks. Witolda Trocińskiego  

 12:00 
Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o błogosła-
wieństwo Boże dla rodziny Witek 

 18:00 + Za śp. Antoniego Pateckiego w 7. rocznicę śmierci 

 


