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VIII NIEDZIELA ZWYKŁA
Iz 49, 14-15; 1 Kor 4, 1-5; Mt 6, 24-34

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nikt nie może służyć
dwóm panom, gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował, albo jednemu będzie oddany, a drugiego zlekceważy. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego mówię wam:
Nie martwcie się o swoje życie – o to, co będziecie jeść i pić;
ani o swoje ciało – o to, w co będziecie się ubierać. Czyż życie
nie jest ważniejsze od pokarmu, a ciało od odzieży? Przyjrzyjcie
się ptakom: nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą ich
w spichlerzach, a wasz Ojciec Niebieski je karmi. Czyż wy nie
jesteście od nich ważniejsi? Czy ktoś z was, zamartwiając się,
może przedłużyć swoje życie choćby o chwilę? Dlaczego martwicie się o odzież? Popatrzcie na polne kwiaty, jak rosną – nie
pracują ani nie przędą. A mówię wam, że nawet Salomon w całym swym przepychu nie był tak ubrany jak jeden z nich. Jeśli
więc polną trawę, która dzisiaj jest, a jutro zostanie spalona,
Bóg tak ubiera, to czy nie tym bardziej was, ludzie słabej wiary?
Nie martwcie się więc i nie mówcie: «Co będziemy jedli?» albo:
«Co będziemy pili?», albo: «W co się ubierzemy?». Oto wszystko
zabiegają poganie. Przecież wasz Ojciec Niebieski wie, że tego
wszystkiego potrzebujecie. Szukajcie najpierw królestwa Bożego i jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane.
Nie martwcie się o jutro, bo dzień jutrzejszy zatroszczy się o siebie. Każdy dzień ma dosyć swoich kłopotów”.

Wewnętrzne rozdwojenie
Bardzo często żyjemy w sposób, który doskonale odzwierciedla
staropolskie przysłowie: Panu Bogu świeczkę i diabłu ogarek.
Tak ustawiamy sobie życie, aby zabezpieczyć się na wszystkich
frontach. Nie ma w nim miejsca na zaufanie do Boga. Przecież na
wszelki wypadek musimy się sami zabezpieczyć. W ten sposób
utrwalamy w sobie wewnętrzne rozdwojenie, które paraliżuje
nasz rozwój duchowy. Jak bowiem można iść do przodu, kiedy
próbujemy podążać w dwóch różnych kierunkach? Kręcimy się
więc w miejscu, upadamy, złościmy się na siebie samych za to, że
nie robimy żadnych postępów, lub najzwyczajniej przyzwyczajamy się do tej duchowej stagnacji i uznajemy ją za coś normalnego. Jeśli jednak chcemy wykonać krok do przodu, to musimy
oddalić pewne rzeczy w naszym życiu, które ten czyn blokują.
Nie zawsze są to rzeczy złe, ale jeśli ich nie zostawimy, to nie uda
nam się ruszyć z miejsca. Dla każdego z nas jest to coś innego
i każdy z nas musi sam to odkryć. Tylko wtedy, kiedy zaufamy
Bogu i zrobimy pierwszy krok wiary, będziemy mogli wyruszyć
w duchową podróż naszego życia.
Panie Jezu, Ty pragniesz nas w całości dla siebie. Pomóż
nam zostawić wszystko to, co oddziela nas od Ciebie.

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
Rdz 2, 7-9; 3, 1-7; Rz 5, 12-19; Mt 4, 1-11

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby tam kusił Go diabeł. Po czterdziestu dniach i nocach postu odczuwał głód.
Wtedy zbliżył się do Niego kusiciel i powiedział: „Jeśli jesteś
Synem Bożym, rozkaż, żeby te kamienie stały się chlebem”.
Lecz On mu odpowiedział: „Napisano: Nie samym chlebem
żyje człowiek, ale tym wszystkim, co pochodzi z ust Boga”.
Wtedy zabrał Go diabeł do Świętego Miasta, postawił na
szczycie świątyni i powiedział: „Jeśli jesteś Synem Bożym,
rzuć się w dół. Napisano bowiem: Swoim aniołom wyda
polecenie o Tobie. Na rękach będą Cię nosić, abyś nie ura-

ził o kamień swej nogi”. Jezus mu odpowiedział: „Napisano
także: Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, twego Boga”.
Następnie wyprowadził go diabeł na bardzo wysoką górę,
pokazał Mu wszystkie królestwa świata z całym ich przepychem i powiedział: „Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz na
kolana i oddasz mi hołd”. Lecz Jezus mu odpowiedział: „Idź
precz, szatanie! Bo napisano: Panu, twemu Bogu, będziesz
oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił”. Wtedy opuścił Go
diabeł, a zbliżyli się do Niego aniołowie i służyli Mu.

Moc Słowa
Scena kuszenia Jezusa na pustyni ukazuje nam moc słowa Bożego. W obliczu pokusy Ten, który nigdy nie uległ żadnej pokusie,
odwołuje się do skarbca Pisma Świętego i wydobywając z niego
odpowiednie cytaty, rozbraja przeciwnika. Autor Listu do Hebrajczyków uczy nas: Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne,
ostrzejsze od każdego obosiecznego miecza. Przenika ono aż
do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, rozsądza myśli

i zamiary serca. Żadne stworzenie nie ukryje się przed nim (Hbr
4,12-13a). Nie ma więc lepszej obrony w godzinie pokusy niż odwołanie się do słowa Bożego. Ono bowiem ma w sobie moc Tego,
który sam jest Słowem.
Panie Jezu, Ty jesteś Słowem Ojca. Rozpal w nas miłość do
Pisma Świętego i naucz nas uciekać się do niego w godzinie pokusy.
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Wielki Post, czas duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych
W środę popielcową, rozpoczyna się w Kościele czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne
przesłanie tego okresu koncentruje
się na duchowym przygotowaniu
chrześcijan do godnego przeżywania świąt Zmartwychwstania Pańskiego, największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami
męki śmierci i zmartwychwstania
(Paschy) Chrystusa; wydarzeniami, które stanowią fundament
Kościoła i naszej wiary. Ponieważ są to najważniejsze święta
(zwane też paschalnymi), dlatego domagają się specjalnego
przygotowania, by móc je należycie przeżyć; stąd też ich nazwa: Wielkiego Postu, a nie zwykłego postu.
Historycznie rzecz biorąc, okres ten kształtował się powoli,
przyjmując różne formy, by wreszcie osiągnąć znane nam dziś
oblicze. W pierwszych wiekach Wielki Post obejmował tylko
Wielki Piątek i Wielką Sobotę. W III w. poszczono już cały tydzień,
zaś na początku IV w., na pamiątkę czterdziestodniowego postu
Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów
po ucieczce z Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni.
W VII w. za początek postu przyjęto szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z postu, aby zachować 40 dni pokutnych, ich początek przypadał na środę; stąd
Środa Popielcowa. Od 1570 r. był to już zwyczaj powszechnie
obowiązujący w Kościele. W tym dniu na znak pokuty posypywano głowy popiołem przypominając sobie o prawdziwej wartości życia przy Bogu. Po Soborze Watykańskim II (1962-1965)
ujednolicono różnie funkcjonujące nazwy niedziel Wielkiego
Postu, tak że dziś nazywają się one: pierwsza, druga, trzecia,
czwarta, piąta Wielkiego Postu, szósta natomiast nazywa się
Niedzielą Palmową, czyli Niedzielą Męki Pańskiej. Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, która z kolei rozpoczyna Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni,
tzw. Triduum Paschalne.
W ciągu całego okresu, idąc śladem biblijnej zachęty: poszczenia, modlitwy i jałmużny, przyjmowano różne praktyki pokutne, aby uwydatnić wagę tego okresu i należycie przygotować się do właściwych świąt. W związku z tym cała zewnętrzna
oprawa liturgiczna przyjęła również odpowiednią formę: przez
cały czas Wielkiego Postu nie śpiewa się Alleluja; w jego miejsce
wykonuje się inny śpiew przed Ewangelią. Poleca się również
używania szat liturgicznych koloru fioletowego.
W obecnych czasach, korzystając z bogactwa historycznego rozwoju tego okresu oraz śledząc biblijno-liturgiczne

wskazówki Kościoła, mamy pełniejszy obraz tego, co ten czas rzeczywiście oznacza i jak się w nim najlepiej
przygotować na święta wielkanocne. Jest to przede wszystkim okres
duchowego przygotowania wnętrza
(w języku biblijnym: serca) człowieka, któremu towarzyszą zewnętrze
przejawy i pewne gesty.
Duchowość Wielkiego Postu
Chodzi tu o to, co Kościół nazywa: metanoia, czyli o trwalsze
przylgnięcie do Boga, o nawrócenie serca człowieka ku Niemu
oraz pojednanie z bliźnimi, wyrażone w:
• większej wstrzemięźliwości w jedzeniu i piciu,
• większym zasłuchaniu się w Słowie Bożym, w czym mają
pomóc również organizowane rekolekcje parafialne,
• unikaniu zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,
• większym skupieniu się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspólnotowej,
• wykazaniu większej wrażliwości na potrzeby innych,
• korzystaniu z sakramentu pokuty i pojednania,
• uczestnictwie w różnych ćwiczeniach wielkopostnych, na
przykład w nabożeństwach wielkopostnych (gorzkie żale,
droga krzyżowa), lub podejmowaniu pewnych szczególnych postanowień mających wykazać bezinteresowność,
szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w stosunku do innych.
Wszystkie te zachęty zbiera tradycyjna praktyka wielkopostnego skupienia się na modlitwie, poście i jałmużnie. W rzeczywistości wszystkie one mają na celu wskazanie, że pierwszym działającym w naszym życiu jest Bóg, który jest w stanie skutecznie
pokierować nasze życie, uleczyć nasze ewentualne zagubienie
się w grzechu i pysze, czy zatrzymać choćby na chwilę nasze ciągłe zabieganie. Oczywiście, my ze swojej strony podejmujemy
te działania mając na uwadze zbawcze posłanie Jezusa Chrystusa, a szczególnie Jego decyzję ofiarowania swego życia za nas,
bo to jest główny motyw naszego nawrócenia (metanoia).
Brak co jakiś czas obecności podobnego okresu w naszym
życiu, brak tej świętej refleksji przynajmniej raz w roku wcześniej czy później jest w stanie wyjałowić nas z naszego człowieczeństwa i z naszej wrażliwości na słowo Boga i obecność
innych ludzi.
Opracowane na podstawie: „Wielki Post, czas duchowego
przygotowania do świąt wielkanocnych” ks. Ryszard Groń
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OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE

1. W procesie budowania naszej wspólnoty z Panem Bogiem
powinniśmy pamiętać, że każda niedziela jest dniem Pańskim.
Właśnie niedziela jest dniem zgromadzenia liturgicznego,
dniem rodziny chrześcijańskiej, radości i odpoczynku od pracy; jest podstawą i rdzeniem całego roku liturgicznego; jest
głównym dniem celebrowania Eucharystii, ponieważ jest to
dzień zmartwychwstania Pańskiego. Biorąc żywy i świadomy
udział we Mszy Świętej, wskazujemy na żywotność naszej
wiary, umacniamy nasze powołanie do głoszenia Ewangelii
Chrystusowej w świecie.
2. W niedzielę, 26 lutego, rozpoczynamy 50. Tydzień Modlitw
o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji,
którą możemy ofiarować Panu Bogu jako wynagrodzenie za
grzechy pijaństwa innych osób lub z prośbą o uwolnienie od
tego nałogu bliskich czy znajomych.
3. W środę, 1 marca, przypada święto państwowe: Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. W ten sposób przywołujemy zasługi wielu Polaków skupionych w organizacjach i grupach niepodległościowych, którzy po zakończeniu II wojny
światowej zdecydowali się na podjęcie nierównej walki o suwerenność i niepodległość naszej Ojczyzny.
4. Kończy się tegoroczny karnawał. W środę, 1 marca, przypada Środa Popielcowa. Otwiera ona święty, szczególny
czas Wielkiego Postu. Msze Święte tego dnia o godz. 9.00,
17.00 i 18.00. Zewnętrznym znakiem naszego wejścia na
drogę pokuty i nawrócenia jest posypanie głowy popiołem.
W kulturze Izraela gest ten był wyrazem wielkiego smutku,
żałoby. Popiół przypomina też, że wszystko, co ziemskie,
powstało z prochu ziemi i znów w proch się obróci. Ten
rozpad jest skutkiem grzechu. Jednak kapłan, posypując
głowy wiernych popiołem, czyni nad nimi znak krzyża, który oznacza oczyszczenie i zmartwychwstanie. Zatem Wielki Post – czas pokuty, postu, wyrzeczeń i modlitwy – ma
służyć naszemu nawróceniu, ma przygotować nasze serca
na owocne przeżycie radosnych świąt Zmartwychwstania
Pańskiego.
5. Pamiętajmy, że w Popielec obowiązuje post ścisły, polegający na wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i spożyciu
jednego posiłku do syta w ciągu dnia. Pozostałe posiłki muszą
zostać ograniczone co do ilości. Ten post obowiązuje wszystkich pomiędzy 18. a rozpoczęciem 60. roku życia. Pozostałych
wiernych zachęcamy także do czynnego włączenia się w ten
wielki akt pokutny, na miarę ich możliwości. Przypominamy,
że wszystkich od 14. roku życia obowiązuje wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych.
6. Od Środy Popielcowej do pierwszej niedzieli Wielkiego
Postu włącznie trwać będą kwartalne dni modlitw o ducha
pokuty. Wielki Post powinien być naznaczony naszą ścisłą
współpracą z Panem Bogiem, który „daje nam siłę zaczynania
od nowa” (KKK nr 1432). Pamiętajmy, że pokuta jest owocem
Bożej łaski i Bożego miłosierdzia (por. KKK nr 1432-1433).
Wielki Post powinien być naznaczony jeszcze intensywniejszą
współpracą z Panem Bogiem, który jest źródłem wszelkiego
dobra i „daje nam siłę zaczynania od nowa” (KKK nr 1432). Już
od dziś potraktujmy bardzo poważnie wymóg prawa kościel-

nego, który nakłada na nas w tym czasie obowiązek spowiedzi wielkanocnej.
7. W okresie Wielkiego Postu możemy uzyskać odpust zupełny, a więc darowanie kary doczesnej za grzechy odpuszczone
w sakramencie pojednania, jednak nie naprawione przez nas.
Warunkiem uzyskania odpustu jest wzbudzenie takiej intencji, stan łaski uświęcającej, wyrzeczenie się przywiązania do
grzechu, modlitwa w intencjach wyznaczonych przez papieża. Odpust zupełny można uzyskać: za udział w nabożeństwie
Drogi krzyżowej, w każdy piątek Wielkiego Postu; w każdą
niedzielę za udział w nabożeństwie Gorzkich żalów i za odprawienie przynajmniej trzydniowych rekolekcji.
8. W piątek nabożeństwo Drogi krzyżowej o godz. 16.30 dla
dzieci, o godz. 17.30 dla młodzieży i dorosłych, a po nim Msza
Święta. W niedzielę o godz. 17.15 Gorzkie żale, a zaraz po nich
Msza Święta.
9. W pierwszy czwartek miesiąca, 2 marca, po Mszy Świętej
o godz. 18.00 wystawienie Najświętszego Sakramentu, modlitwy za kapłanów i osoby zakonne oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne i adoracja do godz. 21.00; zakończenie
adoracji Apelem Jasnogórskim.
10. W pierwszy piątek miesiąca, 3 marca, pragniemy wypełnić prośbę Pana Jezusa o modlitwę wynagradzającą za grzechy nasze i całego świata. Spowiedź w piątek od godz. 16.45.
Prosimy też zgłaszać chorych na pierwszy piątek, których kapłan odwiedzi w domu z Najświętszym Sakramentem.
11. W pierwszą sobotę miesiąca czcimy Matkę Najświętszą
i powierzamy Jej matczynej opiece naszą codzienność.
12. W pierwszą niedzielę miesiąca, 5 marca, po każdej Mszy
Świętej adoracja Najświętszego Sakramentu a po Mszy Świętej o godz. 9.00 spotkanie Żywego Różańca.
13. W środę, 8 marca, obchodzimy Dzień Kobiet. Choć to
świecka uroczystość, pamiętajmy w modlitwach o wszystkich
kobietach, zwłaszcza o najbardziej utrudzonych matkach rodzin wielodzietnych, o samotnych pannach i wdowach, o kobietach poniżanych i prześladowanych w wielu częściach
świata. Wszak kobiety odgrywają szczególną rolę w świecie,
w Kościele i w rodzinie. Polecajmy ich trud i życie Panu Bogu
i Maryi, która jest najpiękniejszym wzorem żony i matki.
14. W środę, 8 marca, pielgrzymka kobiet do Sanktuarium
Matki Bożej Leśniowskiej, patronki rodzin, w Żarkach-Leśniowie, na nabożeństwo z indywidualnym błogosławieństwem
Najświętszym Sakramentem. Wyjazd o godz. 14.30 z ulicy
Bema 8.
15. W drugą niedzielę Wielkiego Postu, 12 marca, będą zbierane ofiary do puszek na dzieło pomocy Ad Gentes, będzie to
bowiem dzień modlitw w intencji misji i misjonarzy.
16. Z okazji 100-lecia Objawień Fatimskich zapraszamy na
pielgrzymkę do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem – Krzeptówkach i okolicy. Pielgrzymka w dniach 13-14
maja. Koszt 160 zł. Zapisy w kancelarii parafialnej.
17. Trwa czas rozliczeń podatkowych: Ksiądz Biskup zwraca się z prośbą o przekazanie 1% podatku dochodowego na
dzieła Caritas. Na stoliku wyłożone są ulotki, które przybliżają
działalność naszej diecezjalnej Caritas oraz zawierają informacje, co zrobić, by udzielić wsparcia.

W TYM OKRESIE PATRONUJĄ NAM…

POSŁUGA SAKRAMENTALNA

• W sobotę, 4 marca, św. Kazimierz (1458-1484), polski królewicz, który swym bogobojnym życiem udowodnił, że władza
wcale nie musi być okazją do nadużyć, korupcji ani rywalizacją
w gromadzeniu doczesnego bogactwa. Władza i polityka jest
dziełem Pana Boga, a odczytana jako powołanie może stać się
też drogą do świętości. Ponieważ św. Kazimierz jest patronem
naszych braci Litwinów, przez jego wstawiennictwo polecajmy Bożej Opatrzności Kościół i cały naród litewski.

CHRZTY: luty 2017
1. Milena Jolanta Tyrańska
2. Wiktoria Janocha
ZMARLI: luty 2017
1. Anna Czernikowska
2. Anna Szlaworska-Albera
3. Zdzisław Galus
4. Jan Herman
5. Zofia Szczepańska
6. Alina Gzel

5 INTENCJE MSZALNE
VIII Niedziela Zwykła 26.02.
9.00.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Katarzyny w 18. r. urodzin
10.30.		 O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Matki
			 Bożej dla Szymona w 9. r. urodzin
12.00.		 Roczki: Majka Kośmider
18.00. † Henryka Wojtynka
Poniedziałek 27.02.
17.00. † Genowefę Kaleta-Gorgoń, od córki Wiesławy
			 z rodziną
18.00. † Bogdana Kantyka, od chrześniaka Marka Lach
Wtorek 28.02.
7.00. † Kazimierę, Tadeusza Czech; Leokadię, Józefa
			 Szywacz; Zofie, Feliksa Szota
18.00. † Barbarę Płonka, od sąsiadów
Środa 01.03. Popielec
9.00. † Tomasza Ordon w 3 r. śmierci
17.00. † Tadeusza Muras, od sąsiadów Kramarczyków
18.00. † Bogdana Kantyka, od Agaty i Jacka Lach
			 z Dominkiem z Radziechów
Czwartek 02.03.
17.00. † Czesławę Chojnacką, od męża Jerzego, córki Haliny
			 z mężem, od córki Jolanty z synem, od wnuczka
			 Dariusza z żoną i prawnuczką Martą z córką
18.00. 1) † Zofię Gembara, od siostry z Sosnowca z rodziną
		 2) † Andrzeja Rojek, od rodziny Kołodziej
Piątek 03.03.
17.00. † Annę Czernikowską, od uczestników pogrzebu
18:00. 1) W intencji ojczyzny
		 2) † Henryka Kośmider w 21. r. śmierci
Sobota 04.03. Święto Św. Kazimierza,
7.00. † Zofię Szczepańską, od córki, syna i wnuczki
18:00. 1) W intencji wynagradzającej, od Żywego Różańca
		 2) † Teklę, Stanisława Cymbor, od syna z rodziną

I Niedziela Wielkiego Postu 05.03.
9.00. 1) Za żywych i zmarłych członków Żywego Różańca
		 2) † Stanisławę, Antoniego Bogackich
10.30. † Stanisława Denkiewicza; Henryka Wiśniewskiego
12.00. † Jana, Jadwigę Granek
18.00. † Stefanię Juszczyk w 20. r. śmierci; Barbarę Kubicką;
			 Katarzynę, Adama Chyb
Poniedziałek 06.03.
17.00. † Barbarę Płonka, od sąsiadów
18.00. † Bogdana Kantyka, od Grażyny i Grzegorza Tracz
			 z rodziną z Żabnicy
Wtorek 07.03.
7.00.
18.00. † Zofię Ściańską w 33. r. śmierci; Zygmunta, Marka,
			 Krystynę, Helenę Ściańskich
Środa 08.03.
17.00. † Genowefę, Stanisława Synowiec
18.00. † Bogdana Kantyka, od żony Justyny, syna Dawida,
			 córki Anety
Czwartek 09.03.
17.00. † Genowefę Kaleta-Gorgoń, od siostry Janiny
			 z rodziną
18.00. 1) † Jarosława Skalnego w 1. r. śmierci, od żony i córki
		 2) † Jana Herman, od Adama i Wiesławy Machura
Piątek 10.03.
17.00. † Krzysztofa Dudka w 2. r. śmierci, od teściowej i żony
18:00. † Józefę, Wojciecha, Stanisława Galczowskich
Sobota 11.03.
7.00.
18:00. 1) † Piotra Niedbała
		 2) † Janinę, Jana Łabuda; Natalię, Władysława Kubik;
			 Apolonię Rogaczewską
II Niedziela Wielkiego Postu 12.03.
9.00. † Mariannę, Władysława Ząbków
10.30. † Jana, Krystynę Lis; Annę Szlaworską-Albera
12.00.		 Za parafian
18.00. † Stanisława Markieckiego w 20. r. śmierci, od żony
			 i syna z rodziną

Parafia Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski
Dąbrowa Górnicza, ul. Morcinka 9, tel.: (32) 268 89 15, www.nmp-kp.pl, numer konta: 07 1240 4908 1111 0010 6204 9556

