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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza

Błogosławieni ubodzy, biada bogaczom
Jezus zszedł z Dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie; był tam
liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem
oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu.
On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił:
«Błogosławieni jesteście, ubodzy, albowiem do was należy królestwo Boże.
Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni.
Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie.
Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą
z pogardą wasze imię jako niecne: cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo
wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom.
Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą.
Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie.
Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie.
Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom».

BŁOGOSŁAWIEŃSTWA I BIADA
Osiem błogosławieństw z Kazania na górze podaje też czterokrotne biada pod
adresem beztroskich miłośników doczesnego życia. Błogosławieństwa
i biada, to kontrasty nie do pogodzenia. Pokazują, że następstwem naszego
wyboru będzie szczęście albo nieszczęście u kresu życia. Doczesność dla jednych jest pułapką, dla drugich okazją do zdobycia szczęścia wiecznego. Które
z błogosławieństw rozpala moje pragnienia? Które „biada” wprowadza
w moje serce najwięcej niepokoju?

SŁOWO KS. PROBOSZCZA

Drodzy Parafianie
Trwa karnawał – radość z życia
i stworzonego świata. Taniec, muzyka, dobry film, spotkania
z przyjaciółmi, dobra zabawa…
wydaje się, że jest to w tym karnawale marzenie a nie otaczająca
nas karnawałowa rzeczywistość.
Pandemia, maski, szczepionki, samotność, zagubienie, podział społeczeństwa, skłócone rodziny,
brak nadziei, strach przed drugim
człowiekiem. Nie tak miał wyglądać wspaniały świat opanowany
i kierowany przez człowieka –
Wszak świat stworzony jest przez
Boga i jeżeli wyrzucimy naszego
Stwórcę z naszych serc, umysłu
i życia osobistego oraz społecznego – to co nam pozostanie?
Rozpacz, depresja, beznadzieja
i łapczywe, za wszelką cenę, łapanie choćby jeszcze jednego dnia
życia… z hasłem zdrowie jest
najważniejsze…. Bo jak nie ma
zdrowia to nie ma nic. Cierpienie,
choroba i ból wpisane są w kondycję człowieka jak powietrze dla
oddechu, który absolutnie potrzebny jest nam od życia. Skąd
czerpać nadzieję i siłę do życia
w tych trudnych czasach? Kard.
Sarah z wielkim przekonaniem
głosi i według tego żyje: Nadzieja
człowieka spełnia się tylko wtedy,

gdy klęczy przed Bogiem i Go adoruje - Jezus jest nadzieją świata,
bo tylko On jest jedynym Zbawicielem. Dobra zabawa jest wpisana w życie człowiek, tak samo
jak dobra modlitwa i dobre życie.
A życie chrześcijanina jest dobre
kiedy potrafimy z Jezusem dobrze
pracować, dobrze się bawić, dobrze się modlić i pięknie tańczyć,
dobrze mówić o bliźnim i słuchać
pięknej muzyki a także ciszy…
Karnawał nie wyklucza modlitwy
i sakramentów, muzyka nie wyklucza słuchania bliźniego, a zabawa może być darem miłości dla
samotnego, zagubionego człowieka.
Niech dziś Bóg nie znika z naszych społeczeństw, niech nie
przestaje się liczyć, a człowiek
niech nie zamyka się w samym sobie. To właśnie wspólnota Kościół może przeorientować ludzkość na Boga. To we wspólnocie
Kościoła powszechnego i naszego
lokalnego – parafialnego, zagubiony człowiek ma znaleźć na
nowo sens i radość życia. To
w Kościele powinien współczesny człowiek znaleźć nadzieję
i świadomość tego że życie jest
pięknie i nie kończy się na bólu,
cierpieniu i śmierci… My wyznawcy Chrystusa – Pana i Zbawiciela, tak często zapominamy,
że mamy przekazywać ludziom

nadzieję. Drogi Parafianinie zapewne stoisz teraz wobec pokusy
odcięcia się od własnej tradycji,
wiary i chrztu. Kiedy zerwiesz
z Tradycją i wymyślisz rzeczy
nowe – bez Boga i Jego prawa –
Dekalogu i przykazania miłości,
dokąd dojdziesz? Kościół, tym samym także Ty, musisz odnaleźć
swe bogate dziedzictwo: Chrystus
Jezus wczoraj i dziś ten sam także
na wieki. Radykalizm Ewangelii
jest naszym zadaniem w adwencie, wielkim poście, karnawale
i w codziennym życiu. Świat chce
czegoś co ma moc, jest stałe
i wieczne – świat potrzebuje
Chrystusa.
Wasz Proboszcz

„OKRUSZKI”
SŁÓW

KS.
MARKIEWICZA
Łaska jest mi potrzebna przed
każdą pracą, dlatego muszę
o nią wcześniej prosić.
* * *
Bóg chce udzielać nam więcej
swych darów, niż my ich pragniemy.

* * *
Usycham Panie za Tobą, Ty godzien nieskończonej miłości,
boś Ty początkiem i ostatecznym celem moim, uwieńczeniem i Ojcem moim, a ja Twoim
dzieckiem.

PÓJDŹ ZA MNĄ

Każde powołanie jest historią
niewymownego dialogu między
Bogiem a człowiekiem, między
miłością Boga, który obdarowuje
i wzywa, a wolnością człowieka,
który z miłością Mu odpowiada.
Darmowy dar Boga i odpowiedzialna wolność człowieka, wzajemnie się przenikają.
Kościół w tej rzeczywistości jest
narzędziem i pośrednikiem. On
sam jest powołany i powołujący.
W naszej parafii przeżywamy
dzisiaj „niedzielę powołaniową”.
Gościmy pośród nas Michalitów;
ks. Jarosława Witkowskiego
i kleryków krakowskiego seminarium.

MODLITWA
O POWOŁANIA
KAPŁAŃSKIE

Jezu, Boski Pasterzu,
Ty powołałeś Apostołów
i uczyniłeś ich
rybakami ludzi.
Wezwij i dzisiaj
młodych ludzi
do Twojej służby.
Niechaj ci,
których powołałeś,
rozpoznają Twoją wolę.

Gdy
zatroszczymy
się
o jedno powołanie, ofiarujemy
Kościołowi
wielki
skarb.
Nie jest ważne, czy to powołanie dotyczy diecezji, zakonu, czy misji.
Jest to zawsze wielki skarb,
jaki ofiarowuje się Kościołowi Jezusa Chrystusa.
(św. Jan Bosco)

CZYTAMY KATECHIZM (24)
)

Wspólnoty,
w
których
w sposób żywy praktykuje
się sakramenty, pielęgnuje
kult, wiarę i miłość są zazwyczaj bogate w powołania. Parafia stanowi naturalne środowisko orientacji
powołaniowej, zwłaszcza,
gdy aktywne są różne
grupy modlitewne i dzieła
duspasterskie.
(Pastores dabo vobis)

Jak Chrystus będzie sądzić żywych i umarłych?
Chrystus
będzie sądził na
mocy
prawa,
które nabył jako Odkupiciel
świata, który przyszedł zbawić
ludzi. Zostanie wtedy ujawnione postępowanie każdego
człowieka względem Boga
i bliźniego. Każdy człowiek,
według swoich uczynków, zostanie obdarowany życiem lub
potępiony na wieczność.

Bóg od samego początku przeznaczył nas do zbawienia. Wybrał nas do wspólnoty z sobą zanim jeszcze zaistnieliśmy. Bóg
chce zbawić wszystkich ludzi.
Nikt nie jest wykluczony, nawet
ci, którzy w ogóle nie znają
Boga. Również oni są powołani
do zbawienia. Oczywiście, Bóg
traktuje nas poważnie: nikt nie
zostaje zbawiony automatycznie.
Bóg pragnie naszej wolnej
zgody, naszej odpowiedzi na
Jego miłość. To zaś oznacza,
że z własnej winy możemy nie
dostąpić zbawienia. Potępiony
zostaje tylko ten, kto świadomie
i ostatecznie odrzuca Boga. Boski Sędzia daje nam tylko to, co
sami uprzednio wybraliśmy.
Na zawsze pozostanie to dla nas
tajemnicą. Bóg jest wszechmocny, ale pozostawia nam wolność, tak, że możemy jej użyć nawet przeciw Niemu. Bóg nie chce
nas zmuszać. Zawsze nas kocha
i pragnie, abyśmy odpowiadali
na Jego miłość.
Każdego dnia cieszmy się z tego,
że Bóg w Chrystusie daje nam
swoją miłość - aż w końcu dojdziemy do wiecznego zbawienia.
Trzymajmy się Bożej miłości
i dawajmy ją innym, zwłaszcza
słabym i ubogim.

Często myślmy o tym, że Bóg
nas wybrał. Może to być dla nas
źródłem prawdziwego szczęścia.
(ks. Dariusz Kielar)

ZE STARYCH
KALENDARZY
Czasem luty ostro kuty,
czasem w luty same pluty.
Gdy na św. Walenty mróz,
chowaj sanie, szykuj wóz.
(14.02)
Dzisiaj po Walentym,
kto nie kocha ten przeklęty.
(15.02)

INTENCJA MODLITWY
ZA MIASTO
STALOWA WOLA

luty: Za chorych i pracowników służby zdrowia

WSPOMNIENIA LITURGICZNE
W TYM TYGODNIU

14

LUTEGO

święci Cyryl, mnich,
i Metody,
biskup, patroni Europy
św. Walenty,
biskup i męczennik

15

LUTEGO

św. Klaudiusz
de la Colombiere,
prezbiter
bł. Michał Sopoćko,
prezbiter

16

LUTEGO

św. Daniel,
męczennik
św. Juliana,
dziewica i męczennica
bł. Piotr z Castelnau,
mnich i męczennik

17

LUTEGO

Siedmiu Świętych
Założycieli Zakonu
Serwitów Najświętszej
Maryi Panny

18

LUTEGO

bł. Jan z Fiesoli
(Fra Angelico),
prezbiter
św. Teotoniusz,
zakonnik

19

LUTEGO

św. Konrad z Piacenzy,
pustelnik

MIESZKAM W JERYCHO
)

Mieszkam w Jerycho. Mieszkam
w upadłym mieście i w mieście
upadku. Za murami miasta mam
pustynię i strefę śmierci – Morze
Martwe. Z drugiej strony najpiękniejsze miasto na świecie –
Jerozolimę – miasto świętych.
Rzadko bywam w Jerozolimie,
trzeba przecież wyjść z mojego
miasta upadku i iść wytrwale pod
górę do miasta świętych. I taka
jest moja byle jaka codzienność.
Nie jestem przecież w strefie
śmierci. Nie jestem na stałe w Jerozolimie i nie podążam wytrwale do miasta świętych, bo to
zbyt duży codzienny wysiłek.
I nawet byłem wśród sporego
tłumu przy drodze do miasta, gdy
niewidomy żebrak Bartymeusz
krzyczał – Jezusie, Synu Dawida,
ulituj się nade mną! I słyszałem
jak Jezus mu rzekł – Idź, twoja
wiara cię uzdrowiła. I widziałem,
jak natychmiast przejrzał i szedł
za Jezusem drogą, wielbiąc
Boga. I nawet byłem w tłumie
w mieście, gdy Zacheusz
zwierzchnik celników i bardzo
bogaty, wspiął się na sykomorę,
aby ujrzeć przechodzącego Jezusa. I usłyszałem słowa Jezusa
– Zacheuszu, zejdź prędko,

albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Nie byłem
wtedy trzecim z Jerycho, którego
Jezus uzdrowił ze ślepoty oczu,
serca i duszy. Nie miałem odwagi
tak jak Bartymeusz i Zacheusz.
Ale już dziś upadnę na twarz
przez Jezusem Chrystusem
i będę krzyczał z głębi serca i duszy – Jezusie, Synu Dawida, ulituj się nade mną!
BK

Przez trzy noce biło z tego miejsca
światło i nikt nie potrafił tego racjonalnie wytłumaczyć.
Kiedy po kilku dniach odnaleziono w trawie naczynie z hostiami i zaniesiono do katedry.
Odprawiono tam nabożeństwo
wynagradzające
świętokradzki
czyn. W miejscu cudu powstał kościół Bożego Ciała, którego budowę zlecił król Kazimierz
Wielki.

CUDA EUCHARYSTYCZNE (2)
)

NIEDZIELA INWESTYCYJNA

Kraków
W 1345 r. w kościele p.w.
Wszystkich Świętych doszło do
przykrego incydentu.
Do kościoła włamali się złodzieje,
którzy zniszczyli tabernakulum
i zabrali naczynie z konsekrowanymi hostiami. Zorientowali się,
że nie jest wykonane z drogiego
metalu i wyrzucili puszkę za miastem.

Za
tydzień
„niedziela inwestycyjna”.
Składamy serdeczne Bóg zapłać za ofiarność i wszelką pomoc. Ofiarę „on-line” możemy
złożyć na parafialne konto:

NADSAŃSKI
BANK SPÓŁDZIELCZY
68 9430 0006 0040
9092 2000 0001
Wszystkim Parafianom i dobroczyńcom dziękujemy za składane
ofiary na konto i na tacę na utrzymanie i funkcjonowanie Parafii
i domu zakonnego.

PO CO
)

Po co jest potrzebna moja nieudolność i słabość. Dlaczego doświadczam niepowodzeń, a
moje plany rozsypują się, jak liście na wietrze. Po co są potrzebne sytuacje wykorzystywania i porzucania, niezrozumienia
i osamotnienia. Dlaczego... Po
co... W czasie choroby, w krótkie dni, przechodzące tak
szybko w długie wieczory i noce
przychodzą nagle takie pytania.
Im jestem starszy, tym jest ich
więcej. I tym mniej mam czasu
na poszukiwanie odpowiedzi,
tak zwyczajnie, po ludzku. Takie zwykłe poszukiwanie odpowiedzi jest tylko drogą do
zgorzknienia i małoduszności,
do zwątpienia i pustki w codziennym życiu. Wszystkie odpowiedzi na moje najtrudniejsze
pytania są w codziennej Eucharystii. Codzienna Msza święta
jest ponawianą każdego dnia
ofiarą Jezusa Chrystusa za grzechy moje i całego świata. Każdego dnia, wraz z Jezusem,
mogę złożyć na ołtarzu każdą
moją ofiarę. Szczególnie taką,
którą
chciałbym
starannie
ukryć, aby nie pokazywać swojej słabości i nieudolności. Jezus

Eucharystyczny jest mocą w słabości. Jezus Eucharystyczny jest
Drogą, Prawdą i Życiem.
BK
BOŻY KONKRET
)

Wiara w Boga jest rzeczywistością konkretną. Ona nie jest wyłącznie piękną ideą oderwaną od
rzeczywistości.
Boże wymagania są konkretne,
a ich wypełnienie przynosi konkretne owoce, tak jak ich zaniechanie przynosi konkretne
skutki. Jeśli moje życie jest konkretną odpowiedzią, to konkretną odpowiedzią Boga jest
niebo, które jest rzeczywistością… konkretną.
(p-Q)
Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Trójcy Przenajświętszej
adres: Ofiar Katynia 57,
37-450 Stalowa Wola;
www.stalowawola-michalici.pl;
 parafia.sw@gmail.com;

