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Maryjo, Królowo miłości, czuwaj
nad kobietami i nad ich
posłannictwem w służbie ludzkości
i pokojowi oraz w dziele szerzenia
Królestwa Bożego!
(Jan Paweł II)

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 2, 13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy
sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i
woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu
mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». W
odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką
odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę
świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie
uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w
dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich
znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.
Gorliwość o dom Twój pożera Mnie. Czy te słowa są także o nas? Czy żyjesz gorliwością o dom Boży? To znaczy – czy ci na nim naprawdę
zależy? To pytanie o to, czy zależy ci na Liturgii – by była piękna, a nie jak najszybsza. Czy zależy ci na tym, w jaki sposób ty ją przeżywasz, czy
chłoniesz każdy gest i każde słowo Mszy Świętej? Czy ci zależy na twojej paraﬁi, czy z gorliwością modlisz się za księży, czy się angażujesz?
Pytanie o gorliwość to pytanie o to, czy nie zobojętniałeś, czy nie jest ci wszystko jedno, czy się starasz być w domu Bożym człowiekiem
zaangażowanym, czy ten dom Boży nie jest miejscem, które widujesz tylko z obowiązku? Niech cię zajmuje gorliwość o Kościół, o Jego
świętość, o Jego piękno, niech cię ta gorliwość pochłania, angażuje, przejmuje, jak przejęła Chrystusa.
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Kiedy Bóg mówi o sprawiedliwej płacy, kiedy Bóg mówi o uczciwości w handlu, kiedy Bóg mówi, że zysk nie jest jedynym celem
przedsiębiorstw, kiedy Bóg mówi o prawie do pracy, kiedy Bóg mówi o pomocy narodom słabszym, biedniejszym, pokrzywdzonym, to chce
wskazać człowiekowi drogę do szczęśliwego życia.
Wiemy dobrze, że o uczciwość, pracowitość i sprawiedliwość jest naprawdę ciężko. I wiele jest grzechów kradzieży, o których musimy
sobie jasno powiedzieć. Bóg dał nam świat i własność, dał nam możliwość pracy i rozwoju talentów. Mamy ręce i nogi. Słyszymy i widzimy.
Możemy czuć i kochać. Jakże to jest wspaniałe. Naprawdę! Bóg dał nam wiele. Dał nam i upomni się o to.
Dlatego dzisiaj podziękujmy Bogu za te dary. Mimo krzywdy społecznej, jaką możesz odczuwać, zawołaj z psalmistą:
Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?
Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk swoich
Złożyłeś wszystko pod jego stopy:
Owce i bydło wszelakie. (…)
Ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,
Wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Zawołajmy z Kochanowskim:
„Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary,
czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?”

To siódme Słowo, siódme przykazanie, podobnie jak pozostałe, jest bardzo konkretne i należy je rozumieć jako bezwzględny zakaz nie
tylko przywłaszczania, ale też naruszania czyjejś własności. W tym Słowie Bóg mówi - i to przede wszystkim - o tym do czego człowiek ma
prawo. A mianowicie do własności. Mamy prawo do tego, co jest naszą własnością, ale nie możemy czynić swoją własnością tego, co nasze
nie jest; czego nie nabędziemy za sprawiedliwą zapłatę. Co więcej - to przykazanie zakazuje naruszania i przywłaszczania wszystkiego, co
do nas nie należy, nawet jeżeli wydaje nam się, że jest „niczyje”.
ks. Norbert Sarota
POKUTA W PRAKTYCE
„Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt. 4,4). „Mali ludzie
żyją, by jeść i pić, wartościowi jedzą i piją, by żyć” (Sokrates).
Post i umartwienia ciała uwalniają od samego siebie i czynią nas
wolnymi dla Boga i ludzi. Wśród praktykowanych form pokutnych
znane są:
- Posypywanie głowy popiołem, jałmużna, post.
- Noszenie włosiennic. Włosiennica to szata pasterska, wykonana
z szorstkiej sierści kozy lub wielbłąda. Nosili ją święci i błogosławieni,
m.in.: Franciszek z Asyżu, Faustyna Kowalska, Jan Maria Vianney,
Edyta Stein, a w niektórych klasztorach praktykowane jest to do dziś.
- Biczowanie - jako chłostanie biczami własnych pleców, pozostało
indywidualną praktyką niektórych księży i zakonników. Do dzisiaj,

lokalne obrzędy procesji biczowników zachowane są w Hiszpanii
i na Filipinach.
- W IV wieku na terenach Syrii i Palestyny dobrowolną formą
pokuty było: siedzenie na kamiennym słupie. Za życia stylici
wzbudzali szacunek i podziw, a po śmierci, otaczano ich kultem.
- Prostracja - czyli leżenie krzyżem lub padanie na twarz. Taką
formę modlitwy praktykował św. Jan Paweł II. Gest ten podejmowany
jest podczas liturgii Wielkiego Piątku.
- Ekstremalna Droga Krzyżowa - rozważanie Męki Pańskiej na
długiej trasie nocą i w milczeniu.
„Tylko dzięki praktyce osiągamy doskonałość w jakimkolwiek
działaniu” (E. Greitens).

Biblia o ﬁnansach - JAŁMUŻNA
Dawanie rodzi satysfakcję, ale według wielu ludzi więcej
szczęścia jest w braniu, konsumowaniu i korzystaniu z tego, co daje
świat. I trudno mówić o tym, że korzystanie z życia jest czymś
złym. Należy jednak pamiętać, że przesada w takiej postawie
prowadzi do zamknięcia się w świecie swojego egoizmu. Pismo
Święte wyraźnie mówi, że ,,więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli
w braniu” (Dz 20, 35). Mówiąc o dawaniu, zawsze trzeba pamiętać
o właściwej postawie. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego
Jednorodzonego dał” (J 3, 16). Biblia wskazuje, że Bóg najpierw
umiłował, a potem dał. Kiedy motywacją dawania jest miłość,
dając jałmużnę, naśladujemy największego Dawcę. I to jest
największe szczęście. Przy okazji są jeszcze inne bonusy dla
miłujących dawców. Szczególnie ważne jest to, że Pan Bóg poprzez
zachętę do dawania wyprowadza nas z naszego egoizmu. Jeśli nie
wierzysz, to spróbuj. Nie bądź chaotyczny i ustal najpierw, jaką
kwotę miesięcznie chcesz przeznaczać na potrzebujących, dzieła
ewangelizacyjne czy utrzymanie kościoła. Potem zanim wrzucisz
swój dar do skarbony, pomyśl serdecznie o tych, którzy będą
korzystać z twojego daru. Szybko okaże się, że Pismo Święte nie
kłamie, bo rzeczywiście więcej szczęścia jest w dawaniu...
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 08.03.2021
7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 8)
+ Za śp. Krystynę i Stefana Chwalik,
18:00
Franciszka Kilmera
Wtorek – 09.03.2021
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 9)
Środa – 10.03.2021
7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny
Bełzowskich i Pelayo
O dary Ducha św. dla Jana w zdaniu egzaminów
maturalnych
+ Za śp. Alicję Matoń (greg. 10)
+ Za śp. Jana Borkowskiego i zmarłych z jego rodziny
+ Za śp. Stanisława Kubińskiego w 36. rocznicę śmierci
i zmarłych z rodziny Kubińskich
20:00 + Za śp. Zbigniewa Majkę, Helenę Majkę
+ Za śp. Mariana Walczaka
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Waldemara Nogiecia
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka
+ Za śp. Paulinę Turczyńską
+ Za śp. Zygmunta Domagałę
+ Za śp. Mariannę Zielińską
Czwartek – 11.03.2021
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 11)
Piątek – 12.03.2021
7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 12)
18:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego
Sobota – 13.03.2021
7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 13)
18:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego
Niedziela – 14.03.2021
+ Za śp. Tadeusza w 12. rocznicę śmierci,
7:00
Henrykę Pawlik
9:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego
+ O miłosierdzie Boże i wieczny odpoczynek
10:30
dla śp. Heleny i Jerzego Siuszko
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 14)

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE
Zakon Jezuitów, nazywany Towarzystwem Jezusowym (łac.
Societas Iesu) założ ony został w 1534 r. przez byłego o icera
hiszpań skiego Ignacego Loyolę, a zatwierdzony w 1540 r. przez
papież a Pawła III. Do Polski Jezuici przybyli w 1564 r.
Podstawą reguły zakonu jezuitó w jest bezwzględne
posłuszeń stwo dogmatom i prawu kanonicznemu, wyrzeczenie się
wolnoś ci osobistej oraz bezgraniczne zaufanie do Koś cioła i papież a,
zgodnie z hasłem: Sentire cum Ecclesia (Zawsze z Koś ciołem). Jezuici
jako jedyni, obok trzech ś lubó w zakonnych – ubó stwa,
posłuszeń stwa i czystoś ci, składają jeszcze czwarty –
bezwzględnego posłuszeń stwa papież owi. Nazywani bywają
„papieską armią” oraz „ż ołnierzami Chrystusa”.
Początkowo, głó wnym celem działalnoś ci jezuitó w była walka
z reformacją. Pó ź niej skupili się na kaznodziejstwie, szkolnictwie
oraz nauce; byli spowiednikami władcó w.
Aby rzetelnie realizować swoje posłannictwo często zmieniali
miejsce zamieszkania, ż yli w oderwaniu od rodziny i narodu.
Jezuicki kosmopolityzm spotkał się ze sprzeciwem monarchii
absolutnych, co poskutkowało kasatą zakonu w 1773 r.
(z wyłączeniem Rosji), aż do przywró cenia o icjalnej działalnoś ci
w 1814 r.
Stró j zakonny jezuitó w to czarna suknia bez guzikó w, z białą
koloratką, przepasana czarnym pasem. Z zakonu jezuitó w wywodzi
się obecny papież Franciszek, a takż e trzech polskich ś więtych:
ś w. Stanisław Kostka, ś w. Andrzej Bobola i ś w. Melchior Grodziecki.

LICZBY W BIBLII
Liczba trzy jest liczbą całoś ci. Wszechś wiat składa się z nieba,
ziemi i tego, co kryje się pod ziemią. Noe miał trzech synó w, od
któ rych pochodzą wszyscy ludzie. Przybytek Arki Przymierza
i ś wiątynia miały trzy częś ci: przedsionek, miejsce ś więte
i wewnętrzne sanktuarium. Trzech było przybyszy, któ rych
Abraham goś cił w Mamre, a przede wszystkim są trzy Osoby Boskie
– Bó g Ojciec, Syn Boż y i Duch Swięty.
Czwórka jest takż e liczbą całoś ci. Ziemia ma cztery częś ci
i cztery strony. Cztery wiatry wieją na lądach i morzach. Cztery rzeki
wypływają z ogrodu Eden, ż eby nawadniać ziemię. Imię Boga, Jahwe,
składa się w pisowni hebrajskiej z czterech liter (JHWH), a Jego tron
otaczają cztery istoty ż yjące. W Apokalipsie ś w. Jana czterech
jeź dź có w przynosi zagładę ś wiatu. W Księdze Zachariasza (6, 1-8)
opisane są cztery rydwany, oznaczające cztery wichry, „które stawiły
się przed Panem całej ziemi”.
Zró dło: Ilustrowany przewodnik po Biblii, red. naczelny J. Fronczak

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Wielkiego Postu – 07.03.2021
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.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.
Oﬁary na kwiaty do Bożego Grobu, będą zbierane na tacę podczas
nabożeństw Gorzkich Żali. Można też złożyć oﬁarę do skarbony koło
kropielnicy (pod ﬁgurą św. Antoniego) lub na konto paraﬁalne.
Przy kropielnicy (pod krzyżem) znajduje się też skarbonka na Jałmużnę
wielkopostną – czyn miłosierdzia.
Rekolekcje paraﬁalne trwać będą od 14.03 (niedziela) do 17.03 (środa).
Poprowadzi je ks. Andrzej Gołębiowski. Otoczmy go modlitwą
i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do
głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji
w gablocie paraﬁalnej i na stronie internetowej paraﬁi.
Spotkanie nowo powstałej Róży Różańcowej w piątek 12.03
o godz. 19:30 w kościele.
Spotkanie Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic odbędzie się
w piątek 12.03 o godz. 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej.
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się zaangażować w działalność
naszego paraﬁalnego stowarzyszenia.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

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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