Od niego nauczyłem się
jednego
niezależnie jak mały to kwiat
to kwiat nie klęka na kolana
wbrew swej woli
nawet gdy zmuszony by uklęknąć
podniesie się dumnie
dlatego mówi się o nim kwiat
dlatego mówi się o nim życie
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Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
1. czytanie (Pwt 26, 4-10):
Oﬁara składana Bogu to dar
Dar oﬁarny to symbol, którego znaczenie zależy od wewnętrznej postawy oﬁarującego. Ta postawa może wyrażać adorację i uwielbienie,
dziękczynienie i prośbę, uznanie winy i pokutę. Oﬁara dokonuje się na miejscu spotkania z Bogiem, gdzie zostaje pokonany dystans, jaki powstał
pomiędzy świętością Boga a grzesznością człowieka i dzięki niej możliwa jest komunia pomiędzy Bogiem i człowiekiem.
Istota oﬁar starotestamentalnych zawiera się w pojęciu: „dar dla Boga”. Darem tym nie były podatki i daniny, a także częściowo pierwociny
i dziesięciny, które oddawano do świątyni, z przeznaczeniem dla jej sług, gdyż dary te nie były składane na ołtarzu, nie obowiązywał wobec nich
żaden specjalny ryt. Natomiast kiedy dar zgodnie z określonym rytem (szczególnie z tym wypełnionym przez kapłana) był składany samemu
Bogu, to właśnie dzięki temu rytowi stawał się oﬁarą, niezależnie od tego, czy w całości należał do Boga i był spalany na ołtarzu, czy też
częściowo otrzymywał go kapłan lub oﬁarujący. Jednak w każdym przypadku oﬁara stanowiła dar, i to z tego, co miało się najlepszego
i najwartościowszego.
Źródło: https://liturgia.wiara.pl/doc/482065.Oﬁary-Starego-Testamentu

Z HISTORII PAPIESTWA...
Papież Symplicjusz
Urodził się we włoskim Tivoli. Jego pontyﬁkat rozpoczął się
3 marca 468 roku. Był świadkiem rezygnacji z tronu ostatniego cesarza
zachodniorzymskiego w 476 roku. Na terenie dawnego Imperium
pojawiły się plemiona barbarzyńskie. Stolica Apostolska traciła
znaczenie, a następca św. Piotra stał się bardziej obserwatorem niż
uczestnikiem ówczesnych wydarzeń. W okresie jego pontyﬁkatu
panowały napięte stosunki między kościołem rzymskim
i bizantyjskim. Patriarcha Konstantynopola, Akacjusz żądał
przyznania jego stolicy statusu równego Rzymowi. Papież ostro się
temu sprzeciwił dążąc do prymatu Rzymu w świecie chrześcijańskim.
Cesarz Bizancjum prowadził politykę ugodową, która sprzyjała
powstawaniu herezji. Wraz z patriarchą Akacjuszem wydali z pozoru
nieszkodliwe oświadczenie Henotikon, które zawierało ustępstwa na
rzecz monoﬁzytyzmu. Papież był coraz gorzej informowany, wieści
często przychodziły z takim opóźnieniem, że nie mógł już
interweniować. Dlatego też stawał się bezradnym obserwatorem.
Sytuację pogarszał fakt, iż Symplicjusz ciężko zachorował. Po długiej
chorobie papież zmarł i został pochowany w portyku bazyliki
św. Piotra. Miało to miejsce 10 marca 483 r.
Symplicjusz nie był sprawnym politykiem, ale zasłynął jako wielki
budowniczy. Za jego panowania niektóre gmachy świeckie zostały
zaadaptowane do potrzeb Kościoła. Papież przekształcił budynek na
Wzgórzu Eskwilińskim w świątynię chrześcijańską i wzniósł
interesujący architektonicznie kościół San Stefano in Rotondo na
Monte Caelio. Kościół katolicki wspomina świętego Symplicjusza
10 marca.
RADY OJCA PIO NA WIELKI POST (cz. 2)
Pamiętaj, że Jezus towarzyszy Ci cały czas: Niech cię nie
przerażają liczne zasadzki tej piekielnej bestii. Pan Jezus, który zawsze
jest z tobą, będzie walczył razem z tobą. Nie dopuści nigdy, abyś upadła i
została pokonana.
Nie zapominaj o Bożym miłosierdziu: Przerażająca jest
sprawiedliwość Boża. Ale nie zapominajmy, że również Jego
miłosierdzie jest nieskończone.
Nie trać nadziei, gdy jest Ci trudno: Nie osiąga się zbawienia bez
przejścia przez burzliwe morze, które ustawicznie grozi utonięciem.
Górą świętych jest Kalwaria. To z niej przechodzi się na inną górę, która
nazywa się Tabor.
Módl się, Pan Bóg zawsze Cię wysłucha: Módl się i ufaj! Nie
denerwuj się! Niepokój nie służy niczemu. Bóg jest miłosierny
i wysłucha twoją modlitwę.
Na wszystko spoglądaj z miłością: Gardź pokusami, a utrapienia
obejmuj z miłością. Nie, nie, moja córko, pozwól wiać wiatrowi i nie
myśl, że szelest liści jest zgrzytem broni.

Ukraińscy święci: wzywajmy ich pomocy,
by jak najszybciej nastał pokój
Ukraina to ziemia chrześcijańska, składająca się z 70%
prawosławnych, 15% katolików i 5% protestantów, pomimo
prześladowań religijnych trwających w Związku Radzieckim
w latach 1928-1991. Ziemie obecnej Ukrainy wydały wielu
świętych i męczenników, których wzywanie może się teraz
okazać bardzo pomocne. Katolicy czy prawosławni, uznani są
przez Kościół katolicki za świętych albo błogosławionych.
W latach 1935-1973 zginęło dwudziestu pięciu ukraińskich
męczenników. Byli oﬁarami prześladowań religijnych na terenie
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Związku Radzieckiego,
wymierzonych przeciwko Kościołowi greckokatolickiemu. Po
II wojnie światowej, w 1946 roku, Józef Stalin przyłączył
ukraiński kościół greckokatolicki do rosyjskiego kościoła
prawosławnego, pozostającego pod kontrolą partii
komunistycznej. Wielu z tych męczenników swoim życiem
udowodniło wierność tradycji katolickiej i papieżowi. Wszystkie
wspólnoty katolickie, które nie przyłączyły się do prawosławnego
patriarchatu, wyjęto spod prawa. Sprawę beatyﬁkacji
i kanonizacji 25 męczenników rozpoczęła i prowadziła
greckokatolicka diecezja lwowska. Papież św. Jan Paweł II
beatyﬁkował ich 27 czerwca 2001 roku w czasie swojej podróży
apostolskiej na Ukrainę.

Relikwie w chrześcijaństwie - św. Antoni
Antoni zmarł 13 czerwca 1231 roku w Padwie. Jedenaście i pół
miesiąca później – 30 maja 1232 roku – papież Grzegorz IX ogłosił
Antoniego świętym kościoła katolickiego. Był to najkrótszy
w historii kościoła proces kanonizacyjny. O tak błyskawicznym
wyniesieniu na ołtarze przesądziły liczne cuda i łaski, jakie wierni
wypraszali i otrzymywali przy grobie świętego.
W 1263 roku franciszkanie z Padwy przy okazji przenosin
szczątków do nowej bazyliki, otworzyli trumnę i ze zdumieniem
odkryli, że język świętego nie uległ rozkładowi. Wyglądał
dokładnie tak samo jak język żywego człowieka. Święty
Bonawentura będący świadkiem tego wydarzenia powiedział:
„Błogosławiony język, zawsze chwalił Pana i doprowadzał do tego,
że także inni Go chwalili. Teraz widzimy wyraźnie, jak rzeczywiście
wielkie są twoje zasługi przed Bogiem, Antoni!”.
Relikwie do dziś można oglądać w bazylice św. Antoniego
w Padwie razem z innymi relikwiami tego świętego – w tym
chrząstkami krtani i strunami głosowymi. Język nie zachował do
naszych czasów żywej barwy, jednak mimo to, jak twierdzą uczeni,
zupełnie niewytłumaczalny w sposób racjonalny jest fakt, że tak
delikatny organ ciała, który zwykle jest jednym z pierwszych
ulegających rozkładowi, nie ulega mu od 780 lat.

SZKAPLERZ MĘKI PAŃSKIEJ
Czerwony Szkaplerz Męki Pańskiej składa się z dwóch
prostokątnych kawałków czerwonego sukna wełnianego oraz
czerwonych tasiemek łączących płatki i służących do noszenia na
szyi. Na jednym płatku widnieje wizerunek Chrystusa
Ukrzyżowanego otoczony Narzędziami męki Pańskiej oraz napis:
Święta Męko Jezusa Chrystusa, zbaw nas. Na drugim płatku, po dwu
stronach niewielkiego krzyża, znajdują się: symbol Jezusa Chrystusa
otoczonego cierniową koroną i symbol Serca Maryi przebitego
mieczem. Poniżej stoją dwaj aniołowie w postawie adoracji
i umieszczony jest napis: Najświętsze Serca Jezusa i Maryi, strzeżcie
nas.
Kolor oraz symbole na Czerwonym Szkaplerzu nawiązują do
Biblii i tradycji. Jak podaje tradycja, Chrystus nosił tunikę koloru
czerwonego. Symbolizuje to Jego królewską godność oraz
odkupieńczą Mękę i Krew. Rzymscy żołnierze szydząc z Niego,
również narzucili Mu purpurową szatę. Z tego powodu Kościół
używa czerwonych szat podczas nabożeństw pasyjnych, a w okresie
wielkanocnym krucyﬁksy są ozdobione czerwoną stułą.
Głęboką symbolikę wyrażają też Narzędzia Męki Pańskiej. Mają
one odniesienie do zadań katolików: młotek oznacza pokutę, obcęgi
przypominają o konieczności „wyciągania" grzechów z duszy
i otwarcia się na łaski płynące ze świętych ran odniesionych przez
Jezusa. Korona cierniowa i gwoździe symbolizują dyscyplinę
umysłową i cielesną, jako konieczny warunek uzyskania spokoju
ducha. Poszczególne szczeble drabiny znajdującej się u podnóża
krzyża oznaczają stopnie cnót, po których wierni mają wznosić się ku
Bogu. Piejący kogut to znak, iż nadszedł czas skruchy. Pozostałe
symbole na tym szkaplerzu to: bicze, gąbka, naczynie na ocet i chusta
św. Weroniki.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 07.03.2022
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 7)
Wtorek – 08.03.2022
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 8)
Środa – 09.03.2022
7:00 + Za śp. Walerię Kuchtę, Zoﬁę Patecką
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 9)
+ Za śp. Kazimierza, Pelagię i Tadeusza Kuchta
+ Za śp. Wiesława Habrynia
+ Za śp. Halinę Rybak-Ziółkowską i dusze w czyśćcu
cierpiące
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę
+ Za śp. Stefana Sochę
20:00 + Za śp. Krystynę Leszczyńską
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Marka Tochowicza
+ Za śp. Agnieszkę Dej
+ Za śp. Bronisława Formickiego
+ Za śp. Genowefę Fundament
+ Za śp. Stanisława Belkę
+ Za śp. Jerzego Gryglika
Czwartek – 10.03.2022
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 10)
Piątek – 11.03.2022
7:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 11)
18:00 + Za śp. Walerię Kuchtę
Sobota – 12.03.2022
7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 12)
Niedziela – 13.03.2022 – 2. Niedziela Wielkiego Postu
7:00 + Za śp. Beatę Kruczek w 1. rocznicę śmierci
+ Za śp. Mirosława, Andrzeja Harmala i zmarłych
9:00
z rodziny
10:30 + Za śp. Franciszka, Jana i Stefana Rojewskich
12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 13)

Patron i obrońca… od zawsze
Zarówno w herbie Kijowa, jak i na jego sztandarze widnieje ten sam
element ikonograﬁczny. Jest nim św. Michał Archanioł trzymający
w prawej ręce płonący miecz, a w lewej – tarczę, na której widnieje
krzyż.
Kult ten sięga czasów uczynienia
miasta stolicą, a więc również samych
początków Rusi, która zrodziła się jako
Ruś Kijowska w 882 roku.W czasach
naznaczonych wojnami oddanie się
pod opiekę właśnie walecznego
Archanioła wydawało się czymś
oczywistym. Czynili tak liczni
słowiańscy książęta, umieszczając
wizerunek św. Michała na swych
pieczęciach.
Prośmy Boga za wstawiennictwem
św. Michała Archanioła o to, by
przemoc została pokonana i by jak
najszybciej nastał pokój.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Michała Archanioła
Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy,
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe,
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą
Bożą strąć do piekła. Amen.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
I Niedziela Wielkiego Postu – 06.03.2022
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. Za odmówienie Oto ja, o dobry i najsłodszy Jezu po
przyjęciu Komunii świętej przed wizerunkiem Jezusa Chrystusa
ukrzyżowanego w każdy piątek Wielkiego Postu oraz w Wielki
Piątek można zyskać odpust zupełny.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00. Za
udział w Gorzkich Żalach, a także w Drodze Krzyżowej możemy
uzyskać odpust zupełny, czyli darowanie przez Boga kary doczesnej
za grzechy odpuszczone już co do winy. Oprócz udziału
w nabożeństwie należy wypełnić zwykłe warunki uzyskania
odpustu: musimy wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek
grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski
uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach
wyznaczonych przez Ojca Świętego.
Spotkanie Róży Różańcowej Kobiet - we wtorek (08.03) po Mszy św.
wieczornej, a spotkanie Róży Różańcowej męskiej w środę (09.03)
o godz. 19:00.
Spotkanie Oazy Młodzieżowej w piątek (11.03) po drodze krzyżowej
w salce na plebani.
Spotkanie ministrantów, lektorów i kandydatów na ministrantów
w sobotę (12.03) o godz. 10:00 w salce na plebanii.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w sobotę (12.03) o godz. 19:30.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Albina Sokol
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Krzysztof Gurbiel
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
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