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2 marca - Środa Popielcowa
Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Czytanie 1.: (Syr 27, 4-7)
Kim był autor Księgi Syracha?
Mądrość Syracha to księga, któ ra występuje w ró ż nych
tradycjach pod ró ż nymi tytułami. W oryginale hebrajskim pismo
prawdopodobnie było zatytułowane jako Księga (słowa) Jezusa,
syna Syracha. Tradycja łaciń ska nazywała ją księgą „koś cielną”,
czyli Eklezjastyk. Obecnie ten tytuł jest rzadko stosowany.
Księga nie znajduje się w kanonie Biblii Hebrajskiej, a Koś ció ł
uznał jej kanonicznoś ć i potwierdził dopiero na Soborze
Trydenckim w XVI w.
Autorem Księgi nie był Syrach, ale jego syn – Jezus, o czym
dowiadujemy się z Prologu, któ ry nie należ y do zasadniczej treś ci
Księgi i nie jest uznawany za pismo natchnione: „Dziadek mój, Jezus,
kiedy oddał się pełniejszemu poznaniu Prawa, Proroków oraz innych
ksiąg ojczystych i nabrał w nich doskonałej biegłości, sam też
zapragnął napisać coś z dziedziny nauki i mądrości, aby ludzie żądni
wiedzy sami przez to wszystko się wzbogacili, a jeszcze bardziej, aby
coś dodali do niej przez życie zgodne z Prawem” (Syr Prolog 1,5-10).
Jak sam tekst wskazuje, autorem Prologu był wnuk Jezusa, któ ry
przetłumaczył księgę na język grecki dla diaspory w Egipcie. Co
więcej, Księga nie jest dosłownym tłumaczeniem, a adaptacją
tekstu hebrajskiego do potrzeb tamtejszej gminy.

Jak się modlić? Medytacja nad Słowem Bożym
„Wiara rodzi się z tego, co się słyszy, tym zaś co się słyszy jest słowo
Chrystusa” (Rz 10,17). Medytacja nad tekstem Pisma Świętego jest
wsłuchiwaniem się w Słowo Boże, a my na ogół Je czytamy, ale Go nie
słuchamy. W medytacji Słowo musi dotykać mojego serca
i przemieniać je, a to wymaga czasu i wysiłku, aby odciąć się od hałasu
tego świata i usłyszeć, co Bóg chce mi dziś powiedzieć.
Są rożne formy medytacji chrześcijańskiej, ale wszystkie należy
rozpocząć od modlitwy do Ducha Świętego, a „Duch Prawdy
doprowadzi was do całej prawdy” (J 16,13).Następnie :
1.Wybierz i przeczytaj z wiarą i uważnie ŚWIĘTY TEKST, pytaj
„CO BÓG MÓWI DO MNIE”, powtarzaj w myśli, by SŁOWO zostało
w tobie, zrób notatki.
2. Rozważaj, trwaj przed Bogiem w modlitwie - teraz TY MÓWISZ
DO BOGA, może to być przebłaganie, prośba, dziękczynienie czy
uwielbienie lub trwanie bez słów - „Wszystko co czujecie w tekście jest
odbiciem was samych” (św. Augustyn).
3. Działaj i pytaj: Co uczynić w duchu posłuszeństwa Bogu?.
Dziękuj, że przychodzi kiedy potrzebujesz. Daj Jezusowi czas:
„w miarę obcowania z Biblią twój apetyt będzie wzrastał i będziesz
mógł zrozumieć coraz więcej z tego, czym Bóg cię karmi”.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (cz. III).
SAKRAMENT POKUTY I POJEDNANIA
Droga do powrotu do Boga, nazywana nawró ceniem i ż alem
zakłada bó l i odwró cenie się od popełnionych grzechó w oraz
mocne postanowienie niegrzeszenia w przyszłoś ci. Nawró cenie
dotyczy zatem przeszłoś ci i przyszłoś ci, a jego ź ró dłem jest
nadzieja na Boż e miłosierdzie.
Sakrament pokuty składa się z trzech aktó w penitenta oraz
rozgrzeszenia kapłana. Aktami tymi są: ż al za grzechy, spowiedź
oraz postanowienie wypełnienia zadoś ćuczynienia i czynó w
pokutnych. Zal za grzechy, zwany skruchą winien wypływać
z motywó w wynikających z wiary. Moż e być doskonały, jeś li jego
ź ró dłem jest miłoś ć do Boga lub niedoskonały, wynikający z innych
motywó w. Penitent wyznaje następnie grzechy przed kapłanem.
Tylko kapłani, któ rzy zostali upoważ nieni przez władzę koś cielną
do spowiadania mogą przebaczać grzechy w imieniu Chrystusa.
Spowiednik zadaje penitentowi wypełnienie pokuty celem
wynagrodzenia szkody spowodowanej przez grzech. Skutkami
duchowymi sakramentu pokuty są: pojednanie z Bogiem
i odzyskanie łaski Boskiej, pojednanie z Koś ciołem, darowanie
kary wiecznej spowodowanej przez grzechy ś miertelne,
darowanie (przynajmniej częś ciowe) kar doczesnych, będących
skutkiem grzechu, pokó j i pogoda sumienia, wzrost sił duchowych
do walki, jaką prowadzi chrześ cijanin.

ŚLADAMI JEZUSA – ZIEMIA ŚWIĘTA
Z ARCYBISKUPEM RYSIEM
Dzisiejsza Ewangelia to kontynuacja pobytu Chrystusa w Galilei,
tuż przed powrotem do galilejskiego Kafarnaum. Nazwa tej
miejscowoś ci wymieniana jest w Ewangeliach najczęś ciej po
Jerozolimie, co pokazuje, ż e miało tu miejsce bardzo wiele wydarzeń
ewangelicznych. W Kafarnaum Jezus spotkał i powołał pierwszych
swoich ucznió w, Mateusz (Lewi) był tu celnikiem. Tutaj zamieszkał
ś w. Piotr w domu swojej ż ony i teś ciowej, w któ rym działy się rozmaite
sprawy, włącznie z jednym z najbardziej znanych cudó w –
uzdrowieniem paralityka. W Kafarnaum, w domu ś w. Piotra, po
powrocie z Judei do Galilei zamieszkał Jezus, któ ry w rodzinnym
Nazarecie nie był mile widziany. Dlatego od tamtej pory Kafarnaum
nazywane jest miastem Jezusowym.
Dziś nad ruinami domu Piotra znajduje się wspó łczesna ś wiątynia
oparta na kamiennych słupach. Przez przeszkloną posadzkę widać
oś miobok będący pozostałoś cią koś cioła wybudowanego ok. V wieku
oraz bazaltowe pozostałoś ci domu ś w. Piotra, przebudowanego
w I wieku na „dom Koś cioła”, czyli miejsce modlitwy chrześ cijan.
Szczegó lnym miejscem są ruiny synagogi, wzniesionej ok. IV–V wieku.
Pod nimi znajdują się czarne, bazaltowe pozostałoś ci synagogi
z I wieku, czyli mury pamiętajace nauczanie Jezusa, w tym jedno
z najważ niejszych Jego kazań – tak zwaną mowę eucharystyczną,
któ ra zapisana jest w Ewangelii ś w. Jana (rozdział 6, 22-71).

Wielki Post, czyli 40 dni pracy nad sobą

Apel Ojca Świętego
Franciszka
„Chciałbym zaapelować do wszystkich, zarówno
wierzących, jak i niewierzących. Jezus nauczył nas,
że na diaboliczny bezsens przemocy odpowiada się
orężem Boga: modlitwą i postem. Zachęcam
wszystkich, aby przypadająca 2 marca Środa
Popielcowa, była dniem postu w intencji pokoju.
W szczególny sposób zachęcam wierzących,
aby w tym dniu intensywnie oddali się modlitwie
i postowi. Niech Królowa Pokoju zachowa świat
od szaleństwa wojny.”
Aula Pawła VI, Środa 23 lutego 2022
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 28.02.2022
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 29)
Wtorek – 01.03.2022
7:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 30)
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 1)
Środa – 02.03.2022 – Środa Popielcowa
7:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 2)
16:30 + Za śp. Matyldę, Kazimierza, Tadeusza i Hannę Jaskółka
18:00 + Za śp. Walerię Kuchtę
+ Za śp. Marię Nowak, Antoniego Nowak, Józefa
i Kazimierę Chamielec
+ Za śp. Bronisławę, Barbarę i Felicjana Włodarskich
+ Za śp. Domicelę i Jana Pateckich, Anielę i Tadeusza
Wywiał
+ Za śp. Wiesława Habrynia
+ Za śp. Janusza Kruszelnickiego i dusze w czyśćcu
cierpiące
+ Za śp. Zygmunta Habrynia
20:00 + Za śp. Jadwigę Trzaskę
+ Za śp. Stefana Sochę
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Marka Tochowicz a
+ Za śp. Agnieszkę Dej
+ Za śp. Bronisława Formickiego
+ Za śp. Genowefę Fundament
+ Za śp. Stanisława Belkę
+ Za śp. Jerzego Gryglik
Czwartek – 03.03.2022
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 3)
Piątek – 04.03.2022 – Święto św. Kazimierza, patrona
Archidiecezji Krakowskiej
7:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 4)
18:00 + Za śp. Helenę Pocięgiel
Sobota – 05.03.2022
7:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 5)
18:00 + Za śp. Walerię Kuchtę
Niedziela – 06.03.2022 – 1. Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 6)
9:00 + Za śp. Antoniego Migasa w 8. rocznicę śmierci
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla Jerzego
10:30
Kazimierza Króla
+ Za śp. Władysława Kondziołkę w 5. rocznicę śmierci
12:00
i Jana Kleśnego w 26. rocznicę śmierci
+ Za śp. Wiktorię, Franciszka, Józefa, Stanisława
18:00
i Bogdana Moryś

Tak naprawdę przez wszystkie wieki, odkąd Kościół zaczął
celebrować Wielki Post, niewiele się zmieniło. Nadal nawołuje się
ludzi do modlitwy, postu i jałmużny. Kościół każdego roku nawołuje
do 40-dniowej pracy nad sobą. Skąd się w ogóle wzięła ta liczba 40 dni?
Związana jest ona z wieloma ważnymi wydarzeniami w Biblii jak:
40-letnia wędrówka narodu wybranego, 40-dniowy potop, 40-dniowy
czas, jaki dał Jonasz Niniwie na nawrócenie się, a wreszcie jest to
40-dniowy pobyt Chrystusa na pustyni i walka z szatanem. W każdym
z tych wydarzeń mamy przedstawioną specyﬁkę Wielkiego Postu:
modlitwa, walka z grzechem, praca nad sobą, pokuta. W każdym z tych
wydarzeń widzimy, że osiągnięcie celu jest jakimś procesem i aby go
osiągnąć, trzeba ciężko pracować, wyzbywać się wszystkiego, co
grzeszne i oddawać całe swoje życie Bogu.
Źródło: www.nowezycie.archidiecezja.wroc.pl

RADY OJCA PIO NA WIELKI POST (cz. 1)
1. Zadbaj o to, by być cierpliwym
„Z prostotą kroczcie drogą Pana i nie zadręczajcie waszego
ducha. Trzeba, abyście znienawidziły wasze wady, ale czyńcie to
z umiarkowaną nienawiścią, a nie gniewnie i nerwowo. (...)
Z braku cierpliwości, moje dobre córki, wasze niedoskonałości
zamiast zanikać, rozrastają się coraz bardziej, gdyż niepokój
i zatroskanie o pozbycie się ich, powoduje ich umocnienie.”
(Epist. 111, s. 579).
„Zachowaj dobrze wypisane w duszy to, co mówi Boski Mistrz:
w cierpliwości naszej posiądziemy naszą duszę.” (AdFP, s. 560).
2. Nie skupiaj się na twoim grzechu
„Nie zamęczaj się tym, co rodzi zmartwienia, niepokoje i zgryzoty.
Potrzeba tylko jednego: wznieść ducha i kochać Pana Boga”
(CE, s. 10).
3. Myśl o innych. Dbaj o to, by na ich twarzach pojawiał się
uśmiech
„Niech twoje pojawienie się gdziekolwiek będzie zawsze tak
taktowne i delikatne, jakby było uśmiechem Boga" (PM, s. 165).
4. Skup się na tym, co myślisz o swoich celach i pragnieniach
„Twój wysiłek i twa uwaga niech zawsze będą zwrócone na to,
abyś miała właściwą intencję. Powinnaś ją mieć w pracy i w walce
zawsze mężnej i wspaniałomyślnej z podstępami złego ducha”
(Epist. 111, s. 622).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na VIII Niedzielę zwykłą – 27.02.2022
Dziś, w ostatnią niedzielę lutego, tradycyjnie rozpoczynamy 55. Tydzień
Modlitw o Trzeźwość Narodu. To zaproszenie do modlitwy
indywidualnej i wspólnotowej o trzeźwość w naszych rodzinach.
2 marca przypada Środa Popielcowa. Msze Święte w naszym kościele
z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7:00, 16:30, 18:00
i 20:00.
Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele:
Droga Krzyżowa - 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. Dzieci
w piątek po drodze krzyżowej o godz. 17:00 będą otrzymywały
obrazki związane z tematyką Drogi Krzyżowej i Biblii.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, pierwszy piątek
i pierwsza sobota miesiąca:
- w czwartek „Godzina Święta” o godz. 23:00;
- w piątek nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz.
18:00, spowiedź święta od godz. 16:30;
- w sobotę nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca o godz. 17.00.
Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę od ok. godz.
9:00.
Rekolekcje wielkopostne w naszej paraﬁi będą w dniach od 27 do 30
marca.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
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