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W sobotę 2 marca o godz. 17:00 rozpoczynamy
Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca,
nastąpi także zmianka tajemnic różańcowych.

Zeskanuj kod QR

Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 6, 27-38)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Powiadam wam, którzy słuchacie: Miłujcie waszych nieprzyjaciół; dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą; błogosławcie
tym, którzy was przeklinają, i módlcie się za tych, którzy was oczerniają. Jeśli cię kto uderzy w policzek, nadstaw mu i drugi.
Jeśli zabiera ci płaszcz, nie broń mu i szaty. Dawaj każdemu, kto cię prosi, a nie dopominaj się zwrotu od tego, który bierze
twoje. Jak chcecie, żeby ludzie wam czynili, podobnie wy im czyńcie. Jeśli bowiem miłujecie tych tylko, którzy was miłują, jakaż
za to należy się wam wdzięczność? Przecież i grzesznicy okazują miłość tym, którzy ich miłują. I jeśli dobrze czynicie tym tylko,
którzy wam dobrze czynią, jaka za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy to samo czynią. Jeśli pożyczek udzielacie tym,
od których spodziewacie się zwrotu, jakaż za to należy się wam wdzięczność? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, żeby tyleż
samo otrzymać. Wy natomiast miłujcie waszych nieprzyjaciół, czyńcie dobrze i pożyczajcie, niczego się za to nie spodziewając.
A wasza nagroda będzie wielka i będziecie synami Najwyższego; ponieważ On jest dobry dla niewdzięcznych i złych. Bądźcie
miłosierni, jak Ojciec wasz jest miłosierny. Nie sądźcie, a nie będziecie sądzeni; nie potępiajcie, a nie będziecie potępieni;
odpuszczajcie, a będzie wam odpuszczone. Dawajcie, a będzie wam dane; miarę dobrą, ubitą, utrzęsioną i wypełnioną ponad
brzegi wsypią w zanadrza wasze. Odmierzą wam bowiem taką miarą, jaką wy mierzycie”.
To chyba jedna z najtrudniejszych lekcji w szkole Jezusa – kochać nieprzyjaciół. Pomyśleć o tych, którzy najwięcej nam zawinili, zadali cierpienie
– ale nie osądzać ich według ludzkiej logiki, lecz według Chrystusowej. A On mówi jednoznacznie: kochaj tych ludzi, czyń im dobrze i nie oceniaj
ich, bo od tego jest Bóg. Tutaj nie ma żadnego „ale”, nie ma krzywd zbyt wielkich, by je wybaczyć. Tu kończy się chrześcijaństwo łatwe i wygodne,
a zaczyna to prawdziwe. Chrześcijaństwo, które jest decyzją, wymagającą nawet miłości do tych, których po ludzku byśmy nienawidzili.

Przed nabożeństwem
Pierwszych Sobót…

Piętnastominutowe rozmyślanie
1. Najpierw odmawia się modlitwę
wstępną:
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami
i świętymi w niebie, zapraszam Ciebie,
Maryjo, do rozważania ze mną tajemnic
świętego różańca, co czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla
zbawienia dusz.
2. Należy przypomnieć sobie relację ewangeliczną (Łk 1,26 - 38).
Odczytaj tekst powoli, w duchu głębokiej modlitwy.
3. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym
w tej tajemnicy różańcowej. Rozmyślanie można poprowadzić według
następujących punktów:
a) rozważ anielskie przesłanie skierowane do Maryi,
b) rozważ odpowiedź Najświętszej Maryi Panny,
c) rozważ wcielenie Syna Bożego.
4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu
Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj:
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyrażoną w przesłaniu Anioła,
Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej

Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie
wsparcie za Jej orędownictwem, ponieważ z wiarą uznaję Ją za
prawdziwą Matkę Boga. Amen.
5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe.
Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i każdego dnia
oddawał Jej cześć. Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania
woli Bożej, jaką Pan mi ukazuje co dnia. Obudzę w sobie nabożeństwo
do swojego Anioła Stróża.
Modlitwa Anioła z Fatimy (modlitwa przebłagania i o łaskę nawrócenia)
O Boże mój, wierzę w Ciebie, uwielbiam Ciebie, ufam Tobie
i miłuję Ciebie. Proszę Cię o przebaczenie dla tych, którzy
w Ciebie nie wierzą, Ciebie nie uwielbiają, nie ufają Tobie
i Ciebie nie miłują.
Trójco Przenajświętsza, Ojcze, Synu i Duchu
Święty. W najgłębszej pokorze cześć Ci oddaję
i ofiaruję Tobie Przenajdroższe Ciało i Krew,
Duszę i Bóstwo Jezusa Chrystusa, obecnego na
ołtarzach całego świata jako wynagrodzenie za
zniewagi, świętokradztwa i obojętność, którymi
jest On obrażany. Przez nieskończone zasługi
Jego Najświętszego Serca i przez przyczynę
Niepokalanego Serca Maryi, proszę Cię o łaskę
nawrócenia biednych grzeszników.
Źródło: www.sekretariatfatimski.pl

Niedzielne rozważania…

Wola Boża

To przecież sam Chrystus zachęca: proście, szukajcie, kołaczcie. Czyńcie to przed Bogiem z wytrwałością, bo On nikogo nie pozostawi bez
dania mu tego, co naprawdę dobre. Żeby zaś pokazać jak bardzo Bogu na nas zależy, porównuje Go Jezus do dobrego, kochającego ojca. Jeśli
takiego Ojca syn będzie prosić o chleb, czy poda mu kamień, albo gdy poprosi o rybę, czy da mu węża? A przecież Bóg jest nieskończenie
lepszy od najlepszego ziemskiego ojca. On to, nawet gdy człowiek prosi o kamień, zawsze poda chleb. Nie zawsze jednak człowiek potrafi to
Boże dobro przyjąć, zwłaszcza zaś wtedy, gdy jest ono trudne, gdy trzeba na nie czekać z cierpliwością, gdy nie jest takie, jak go sobie człowiek
wymarzył. Ale, czy to Bóg jest wtedy zły? A czy byłby prawdziwym taki Bóg, którym człowiek mógłby manipulować jak chce, traktując Go
niemal jak biuro skarg i wniosków; człowiek składa podanie, Bóg je rozpatruje i gdy wszystko się zgadza, udziela tego, o co człowiek prosi.
To przecież my mamy pełnić Bożą wolę, a nie On naszą.
Na różny sposób ta Boża wola objawia się człowiekowi. Najczęściej jednak przychodzi w drugim człowieku, w jego miłości albo nienawiści,
w dobroci albo złości, prawdzie lub fałszu. Jako zasadę postępowania wobec ludzi tak różnie do nas przychodzących mamy przyjąć tę, której
nauczył nas Jezus: Cokolwiek chcecie, żeby ludzie wam czynili i wy im czyńcie. Chcecie dobra, prawdy, miłości – sami najpierw takimi bądźcie.
Ks. Norbert Sarota

Tydzień modlitw o trzeźwość narodu

Modlitwa do Matki Bożej o trzeźwość w Ojczyźnie

W dniach od 3 do 9 marca br. będziemy obchodzić 52. Tydzień
modlitw o trzeźwość narodu. Tegoroczna edycja przeżywana jest pod
hasłem: „Młodzi trzeźwi i wolni”. Odpowiedzialność za trzeźwość
młodych, za ich bycie wolnymi od wszelkich uzależnień spoczywa
na wszystkich dorosłych, zwłaszcza na rodzicach, kapłanach,
nauczycielach i wychowawcach. W przesłaniu Narodowego
Kongresu Trzeźwości delegaci ze wszystkich polskich diecezji
zwrócili się z prośbą do duszpasterzy i wiernych świeckich
o wzmożoną modlitwę o trzeźwość.

Maryjo, Królowo Polski i Wspomożycielko wiernych! Wejrzyj,
prosimy, na nasz Naród i broń jego synów przed nałogami, a zwłaszcza
nałogiem pijaństwa. Spójrz, Matko, na spustoszenie spowodowane
klęską alkoholizmu. Otocz opieką nieszczęśliwe rodziny, zrujnowane
alkoholizmem i udziel im radości wyzwolenia z tego nałogu i jego
następstw. Prosimy, byś zakrólowała w Narodzie trzeźwym i zdrowym,
wiernym Bogu, Krzyżowi, Ewangelii i Kościołowi Świętemu.

Dalmatyka – szata liturgiczna diakonów
Dalmatyka, która pierwotnie była strojem
świeckim, pochodzi z Dalmacji, w dzisiejszej Chorwacji. Od IV wieku nosili
ją diakoni rzymscy i papież. W IX wieku
stała się strojem liturgicznym diakona.
Jest to długa i szeroka szata, nieprzepasana, z krótkimi i szerokimi rękawami. Do XIII wieku była wyłącznie
w kolorze białym z pionowymi, czerwonymi pasami od ramion do
dołu z tyłu i przodu. Później jej kolor dopasowano do koloru ornatu.
Dalmatyka jest znakiem urzędu diakona usługującego Chrystusowi.
Dalmatyki są używane przez diakonów przy wszystkich czynnościach liturgicznych bezpośrednio związanych z Mszą św.

Źródła: opoka.org.pl, przewodnik-katolicki.pl
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Poniedziałek –25.02.2019
+ Za śp. Tomasza Bugajskiego (architekta Gminy
Michałowice w latach 1993-2004)
Wtorek – 26.02.2019
+ Za śp. Jerzego i Walerię Nogieć
Środa – 27.02.2019
Dziękczynna za dar rodziny z prośbą o błogosławieństwo
Boże w planach budowy domu
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
+ Za śp. Domicelę, Jana, Zbigniewa i Mariana Pateckich;
Anielę, Tadeusza i Józefa Wywiał
+ Za śp. Tadeusza Krawczyka oraz z rodziny Krawczyków
i Woźniczków
+ Za śp. Zofię Klasa w 1. rocznicę śmierci, Irenę Sobczyk
w 3. rocznicę śmierci
Czwartek –28.02.2019
+ Za śp. Helenę w 2. rocznicę śmierci, Zenona,
Balbinę i Wawrzyńca Harmalę
Piątek – 01.03.2019
+ Za śp. Stanisława Kaczmarskiego
+ Za śp. Gabriela Miernik
Sobota – 02.03.2019
+ Za śp. Józefę Knapik
+ Za śp. Mieczysławę Zubelską w 1. rocznicę śmierci
Niedziela – 03.03.2019
+ Za śp. Bolesława Górkę w 13. rocznicę śmierci,
Mariannę i Jana Górka
+ Za śp. Józefa Trąbkę, Włodzimierza Nowakowskiego
O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej
oraz Anioła Stróża dla Jerzego Kazimierza Król
w 5. rocznicę urodzin
+ Za śp. Lucjana, Janinę, Tomasza Bubka;
Helenę i Tadeusza Walczak
+ Za śp. Czesława Chwastek w 39. rocznicę śmierci i żonę
Janinę oraz ich rodziców

Góry na kartach Biblii cz.1

Góra Ararat

Wiele religii uważa góry za miejsce spotkań ludzi z bogami. Góry symbolicznie
łączyły niebo z ziemią. Mieszkańcy nizin
wznosili więc sztuczne góry, aby bogowie mogli ich odwiedzać. Ziemia Izraelska pokryta była wieloma wzniesieniami,
toteż jej mieszkańcy często nazywani byli
przez swych sąsiadów góralami. Jednym z pierwszych imion, jakim
Bóg przedstawił się ludziom, było EL SHADDAI, co oznacza Boga
– mieszkańca gór. Wspomniane w Biblii góry odegrały ważną rolę
w historii Izraela. Góra Ararat znajduje się na terenie dzisiejszej Turcji i ma wys. 5137 m n.p.m. Góra symbolizująca nadzieję. Po wielkiej klęsce potopu wody opadają, razem z nimi osiada arka. Tam
rozpoczyna się nowe życie Noego i jego rodziny. Mimo trudności
Noe zaufał Bogu i był posłuszny Jego słowom.
„Z góry Ararat płynie dla nas wielka nauka: nigdy się nie załamywać i mieć nadzieję (...). Nawet wtedy, kiedy niepowodzenia są naszym chlebem powszednim, a porażki gorzkim napojem na co dzień
(...) z góry Ararat płynie wezwanie: Ufaj Bogu!” (ks. Rogowski)
Kobiety w Biblii…

Batszeba matka Salomona

Batszeba była żoną Uriasza, jednego z najzdolniejszych oficerów
króla Dawida. Trwała wojna z Ammonitami i Uriasz brał w niej
udział. Batszeba od miesięcy była samotna. Późnym popołudniem
wyszła na taras swego domu, aby wziąć kąpiel. Zauważył ją Dawid
i polecił sprowadzić do pałacu. Po nocy spędzonej z królem okazało
się, że Batszeba jest w ciąży. Nie miała wątpliwości, że ojcem dziecka
jest Dawid i natychmiast go o tym powiadomiła. On kazał wezwać
Uriasza do Jerozolimy. Miał nadzieję, że po długiej nieobecności pójdzie do żony i nikt nie będzie podejrzewał jej o romans. Tymczasem
Uriasz nie wstąpił do domu. Król wysłał go więc z powrotem na
front, wręczając mu list do dowódcy. Nakazał w nim posłanie Uriasza
w najniebezpieczniejsze miejsce walki i zostawienie tam bez pomocy. Zgodnie z zamysłem Dawida Uriasz zginął, a on pojął Batszebę
za żonę. Syn, którego urodziła Batszeba, jednak umarł. Później mieli
jeszcze czterech synów, a jednym z nich był przyszły król, Salomon.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA VII NIEDZIELĘ ZWYKŁĄ – 24.02.2019
• W
 tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
Pierwszopiątkowa spowiedź św. od godz. 16:30.
• W sobotę o godz. 17:00 w naszym kościele nabożeństwo
Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka tajemnic różańcowych.
•	Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (2.03)
od ok. godz. 9:00.
• Spotkanie dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii św.
w przyszłą niedzielę (3.03) na Mszy św. o godz. 12:00. Po Mszy
św. spotkanie z rodzicami w kościele.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl
Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła:

śp. Aniela Sobczyk

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

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

