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26.02.2017r. VIII Niedziela zwykła

Ufność w Opatrzność Bożą
Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Nikt nie może dwom panom służyć.
Bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego będzie miłował;
albo z jednym będzie trzymał, a drugim wzgardzi.
Nie możecie służyć Bogu i Mamonie.
Dlatego powiadam wam: Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie, o to,
co macie jeść i pić; ani o swoje ciało, czym się macie przyodziać. Czyż życie nie znaczy
więcej niż pokarm, a ciało więcej niż odzienie? Przypatrzcie się ptakom w powietrzu: nie
sieją ani żną i nie zbierają do spichrzów, a Ojciec wasz niebieski je żywi. Czyż wy nie
jesteście ważniejsi niż one? Kto z was przy całej swej trosce może choćby jedną chwilę
dołożyć do wieku swego życia? A o odzienie czemu się zbytnio troszczycie? Przypatrzcie
się liliom na polu, jak rosną: nie pracują ani przędą. A powiadam wam: nawet Salomon w
całym swoim przepychu nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc ziele na polu,
które dziś jest,
a jutro do pieca będzie wrzucone, Bóg tak przyodziewa, to czyż nie
o wiele pewniej was, małej wiary?
Nie troszczcie się więc zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?
co będziemy pić? czym będziemy się przy odziewać? Bo o to wszystko poganie zabiegają.
Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się
naprzód o królestwo Boga
i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane.
Nie troszczcie się więc zbytnio o jutro, bo jutrzejszy dzień sam o siebie troszczyć się
będzie. Dosyć ma dzień swojej biedy”. (Mt 6,24-34)
Oto słowo Pańskie

Panie Jezu, Ty pragniesz nas w całości dla siebie.
Pomóż nam zostawić wszystko to, co oddziela nas od Ciebie.

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.
Codziennie o godz. 17:30 odmawiamy różaniec

26.02.2017r. (niedziela)- RMB Królowej Polski
27.02.2017r(poniedziałek)-R MB Niepokalane Poczęcie
28.02.2017r(wtorek)-R. Św. Anny
01.03.2017r(środa)- RMB Nieustającej Pomocy
02.03.2017r(czwartek)-R. Św. Elżbiety
03.03.2017r(piątek)- R. Św. Faustyny Kowalskiej
04.03.2017r(sobota) – R. Św. Cecylii
05.03.2017r(niedziela) - R. Św. Magdaleny

Po co i jak
– ks. Dariusz Piórkowski SJ
W naszych czasach niektórzy ludzie zadają
sobie ogromne
cierpienia, aby upiększyć swoje ciało i bardziej
się sobie
podobać. Wyszukują więc najwymyślniejsze
diety i głodzą
się niemal na śmierć. Inni z pobudek
religijnych,
umęczają swoje ciało nadmiernymi
wyrzeczeniami. gdyż rzekomo wymaga tego od nich Bóg. Jeszcze inni stronią od postu jak od
bazyliszka. Często motorem takich praktyk jest głęboko skrywana pogarda wobec ciała lub
wykrzywiony model postu.
Więcej w dodatku …

Ogłoszenia parafialne na VIII Niedzielę Zwykłą roku A - 26.02.2017 r.
Nabożeństwa w naszym kościele:
Wtorek – ku czci św. Antoniego
Środa - do Matki Bożej nieustającej pomocy
Czwartek – ku czci św. Franciszka
Te nabożeństwa odprawiamy po porannych Mszach św.
W tym tygodniu w liturgii Kościoła obchodzimy;
Sobota – święto św. Kazimierza, Królewicza
Dziś 26 lutego br. na Mszy św. wieczornej wygłoszona zostanie kolejna katecheza
parafialna dla małżonków nt: „ Gdzie są ci mężczyźni?”
Od 01 marca rozpoczynamy Wielki Post.
W Środę Popielcową Msze św. w Miłakowie będą sprawowane o godz. 8:00, 10:00 i 18:00. W
Książniku o godz. 9:30, w Ząbrowcu o godz. 11:30.
W każdy piątek Wielkiego Postu będzie odprawiana Droga Krzyżowa o godz7:30 i 17:30, a w
niedzielę o godz. 17:15 będziemy odprawiać nabożeństwo Gorzkich Żali z kazaniem pasyjnym.
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii odbędą się od 25 do 29 marca br. Spowiedź
wielkopostna będzie w Miłakowie 28 i 29 marca (wtorek i środę) o godz. 11:30 i 17:00. Na
wioskach codziennie przed Mszą św. Rekolekcje przeprowadzi o. Redemptorysta. (szczegółowy
program na tablicy ogłoszeń i stronie internetowej naszej parafii).
We wtorek po Mszy św. wieczornej zapraszamy na Krąg Biblijny.
W przyszłą niedzielę przypada I niedziela miesiąca. Po każdej Mszy św. wystawienie
Najświętszego Sakramentu i Akt Oddania Rodzaju ludzkiego. Kolekta zbierana w tym dniu jest
przeznaczona na fundusz remontowy.
Objazd chorych, na wioskach i w mieście w czwartek i piątek (2 i 3 marca).
Przypominamy o potwierdzeniu zamówionych intencji Mszy św. na dwa tygodnie przed
ustalonym terminem. Brak potwierdzenia uważamy za rezygnację z ustalonego terminu.
Zachęcamy do nabywania Gościa Niedzielnego i biuletynu parafialnego.
Dziękujemy parafianom z ul Dworcowej za przygotowanie kościoła do liturgii
niedzielnej. O przygotowanie kościoła parafialnego na następną niedzielę prosimy parafian z
ulic: Kajki i Słoneczny Stok.
W tym tygodniu po nagrodę do Pana odeszły: śp. Waleria Tołsta,
Irena i Barbara Ziemiańska. Wieczny odpoczynek racz im dać Panie …
Wszystkim naszym parafianom, dobroczyńcom i gościom życzymy wiele łask Bożych
na cały nowy tydzień.

OO. Franciszkanie

Intencje Mszalne 26.02-05.03.2017 r.

Dzień
Niedziela
26.02.2017

Poniedziałek

7:30

Za + Joachima Neumann oraz +Irenę Sinoradzką

9:00
11:00
18:00

Za + Zbigniewa (greg)
Za ++ Żołnierzy Niezłomnych
Za ++ Marcelego i Natalię Szczapa oraz Władysławę i Marka

8:00

1.
2.

27.02.2017
18:00
8:00

Wtorek
28.02.2017

18:00
8:00

Środa
01.03.2017

Czwartek
02.03.2017

10:00
18:00

8:00
18:00

Piątek
03.03.2017

8:00
18:00

8:00

Sobota
04.03.2017
18:00
7:30

Niedziela
05.03.2017

9:00
11:00
18:00

Za + Zbigniewa (greg)
Za + Andrzeja Kołakowskiego, rodziców i rodzeństwo z obu
stron
1. Za ++ Sylwię i Wiesława w 16 rocznicę śmierci
2. Za + Stefana Niedzieckiego, jego rodziców i rodzeństwo
1. Za ++ Bronisławę, Jana, Andrzeja, Piotra, Stanisława i Jana
2. Za + Zbigniewa (greg)
1. Za + Pawła Urbanowicz w 5. rocznicę śmierci
2. Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o
Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Urszuli z
okazji urodzin
Za + Zbigniewa (greg)
Za + o. Błażeja (greg)
1. Za + Kazimierza Maciołek i jego rodziców – intencja od
byłych sąsiadów
2. Za ++ Jana i Stanisława Starzyńskich
1. Za ++ Helenę i Edwarda Ćwiek
2. Za + Zbigniewa (greg.)
3. Za +Wiesława Bednarczyk w 2. rocznicę śmierci
1. Za + Helenę Kiliszek
2. Za + o. Błażeja
1. Za + Wiesława Bednarczyk w 2. rocznicę śmierci
2. Za + o. Błażeja (greg.)
1. Za + Kazimierza Kalinowskiego
2. Za ++ Katarzynę i Michała Szałaj oraz ++ z rodz. Szałaj i Słota
1.Z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błog. i
opiekę Matki Bożej dla Teofili z okazji 85. Urodzin
2. Za ++ Kazimierza, rodziców i rodzeństwo
3. Za + o. Błażeja
1. Za ++ Irenę i Wojciecha Bagnowskich
2. Z podz. za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże błog.,
zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Kazimierza
1. Za + o. Eneasza
2. Za + Kazimierza Stefanowicz
O Boże błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Róży Marii
Magdaleny
Za + o. Błażeja (greg.)
Z podziękowaniem za otrzymane łaski oraz z prośbą o Boże
błogosławieństwo i opiekę Matki Bożej dla Adrianny i Josefa z
okazji 6. rocznicy zawarcia Sakramentu Małżeństwa

POST
Po co i jak pościć?
Lek, a nie horror
Wielcy chrześcijańscy mistrzowie nigdy nie
zalecali czegoś podobnego. Post jest
najpierw aktem religijnym, nigdy
głodówką oczyszczającą organizm
z toksyn. Nie jest odchudzaniem, by zachować linię, czy smaganiem ciała z powodu
nienawiści do niego. Wszystko więc rozstrzyga się w głowie, czyli w intencji, dla której
człowiek wierzący pozbawia się pokarmu. Zewnętrznie głodówka niczym nie różni się od
postu, ale wewnętrznie dzieli je bardzo dużo.
Św. Tomasz z Akwinu wiąże post z cnotą umiarkowania, a ściślej z wstrzemięźliwością, która
ma ustrzec nas przed grzechem obżarstwa i opilstwa. Jego zdaniem, wstrzemięźliwość
reguluje (a nie usuwa) przyjemności zmysłowe, zwłaszcza te związane z jedzeniem i piciem.
Nie może więc polegać na odrazie wobec pożywienia, które jest dobre i potrzebne
człowiekowi. Ciekawe jednak, że kiedy Tomasz próbuje zdefiniować post, rozszerza zakres
tej praktyki: „W znaczeniu ścisłym post jest powstrzymaniem się od jedzenia; natomiast
brany w znaczeniu przenośnym, jest powstrzymaniem się od wszystkiego co szkodliwe,
a zwłaszcza od grzechów”. Dzisiaj moglibyśmy sobie dopisać do jedzenia całą listę dóbr,
których średniowieczni ludzie nie znali, na przykład telefony, media, Internet, gustowne
ciuchy i smakołyki. Zmniejszenie ilości jedzenia (lub czegoś innego) musi kierować się
motywem moralnym, aby było postem i wydało zamierzony owoc, czyli „pokój ducha
i umysłu”. Post nie jest więc żadną karą, ani mordęgą wymaganą przez okrutnego Starca
z brodą, siedzącego na chmurce. To duchowe lekarstwo i doskonały środek profilaktyczny.
Zaprowadzić porządek
Według św. Tomasza, post ma ująć w karby wewnętrzne poruszenia uczuciowe związane
z naszą zmysłowością (interiores affectiones): pragnienia, miłość, nienawiść, radość i awersja,
ponieważ „ w wielu rzeczach upadamy wszyscy”. Po prostu wybieramy to, co nam w danym
momencie i sytuacji życiowej nie służy. Drugim celem postu jest ułatwienie kontemplacji
rzeczywistości niebieskich i podniesienie ducha ku górze. W końcu, post pomaga
w zadośćuczynieniu za grzechy i zmazuje winy.
Św. Ignacy Loyola, oprócz celów wymienionych przez wybitnego dominikanina, w poście
(zgodnie z tradycją biblijną) widzi formę modlitwy „dla szukania i znalezienia jakiejś łaski lub
daru: który człowiek chce i pragnie otrzymać od Boga”. Tak modlił się postem Dawid czy sam
Jezus tuż przed rozpoczęciem swej publicznej działalności. Wtedy post jest wyrazem silnego
pragnienia człowieka, który przedkłada jakieś dobro duchowe nad pokarm. Święty zaleca też
ograniczenie jedzenia w celu przygotowania ciała do modlitwy, co sprawia, że człowiek nie
jest śpiący, a jego rozum, wola i cała psychika lepiej i owocniej pracują. W ten sposób ciało
współdziała z władzami duszy i otwiera się na działanie Boga.
Jeść czy nie jeść
Zachęta do powstrzymania się od jedzenia w niejednym człowieku wywołuje dzisiaj gęsią
skórkę i lęk, co nierzadko prowadzi do odrzucania „średniowiecznego przeżytku”. Św. Ignacy
powiada, iż ludzie często boją się postu „z powodu miłości zmysłowej lub błędnego sądu, że

człowiek nie może jej znieść bez spowodowania poważnej choroby”. Wiadomo, że post sam
w sobie nikogo nie zachęca. Odstręcza wizja wytrzymania pewnych przykrości. Bardziej
jednak zniechęca wypaczony obraz postu, który zamazuje pozytywny cel, a stawia przed oczy
wyłącznie trud i mozół. Post wiąże się z opóźnioną gratyfikacją, na którą coraz trudniej się
zgodzić. A przecież nawet ci, którzy podejmują głodówki i diety, czynią tak, bo mają na
względzie pewne dobro (nawet jeśli okazuje się to ostatecznie złem). Dlatego są w stanie
znieść niejedną niedogodność i boleść.
Oprócz niejasnego celu, kłopot sprawia również miara. Tomasz nie każe, broń Boże, głodzić
się na śmierć i podkreśla z całą mocą, iż w praktyce postu należy zachować zdrowy rozsądek.
Ignacy również rozumie post jako „ujmowanie sobie z tego, co odpowiednie, byleby nie
zaszkodzić zdrowiu i nie spowodować znacznej słabości”. „Odpowiednie” oznacza „to, co
nakazuje umiar”. Wprawdzie w poście musi pojawić się pewien brak i niedosyt, ale na pewno
nie wycieńczanie organizmu do granic możliwości. Post nie może także równać się
całkowitemu niejedzeniu, lecz raczej bliższy jest „poprzestawaniu na małym”. Chodzi
o zachowanie równowagi, to znaczy, zaspokojenie podstawowych potrzeb ciała,
a uszczuplenie sobie z tego, co w ramach umiaru jest pewną niekonieczną nadwyżką. Nie
istnieje jednak odgórna miara, którą można by narzucić wszystkim bez wyjątku. Każdy musi
rozeznać sam, z czego powinien i może zrezygnować, zważywszy także na swoje możliwości,
potrzeby, okoliczności, prowadzone prace i zadania.
Innymi słowy, nie można pościć tak, aby człowiek pozbawiał ciało tego, co konieczne, do
tego stopnia, iż nie mógłby wypełnić zleconych obowiązków lub, nie daj Boże, zrujnował
sobie zdrowie. Obaj święci podkreślają wyraźnie, że post nie jest celem samym w sobie.
Według ówczesnych standardów Tomasz precyzuje, że post to ograniczenie się do jednego
posiłku dziennie. Święty zdecydowanie zakazuje pościć w Wielkanoc i wszystkie niedziele.
Kto by się upierał przy poście w te dni, prawdopodobnie skażony jest błędem manicheizmu,
czyli pogardy dla ciała.
Nade wszystko skutkiem dobrego postu ma być „pogoda ducha i umysłu”. Jeśli jej brakuje,
to prawdopodobnie człowiek rozminął się z właściwą miarą lub kieruje się niewłaściwymi
intencjami. Wtedy lepiej z miejsca zaprzestać postu. I zastanowić się poważnie i spokojnie
nad tym, co się robi.

ks. Dariusz Piórkowski SJ

