Litania do św. Michała Archanioła
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, zmiłuj się nad nami!
Panie, zmiłuj się nad nami!
Chryste, usłysz nas!
Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami!
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami!
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Trójco Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami!
Święta Maryjo, Królowo Aniołów, módl się za nami.
Św. Michale, przepojony mądrości Bożą,
Św. Michale, doskonały adoratorze Słowa Wcielonego,
Św. Michale, ukoronowany szacunkiem i chwałą,
Św. Michale, najpotężniejszy książę w zastępach Pana,
Św. Michale, chorąży Trójcy Przenajświętszej,
Św. Michale, strażniku raju,
Św. Michale, przewodniku i pocieszycielu ludu Izraela,
Św. Michale, twierdzo Kościoła wojującego,
Św. Michale, chlubo i radości Kościoła triumfującego,
Św. Michale, szańcu prawowiernych,
Św. Michale, siło tych, którzy walczą pod sztandarem Krzyża,
Św. Michale, światłości i otucho dusz w godzinie śmierci,
Św. Michale, najpewniejszy wspomożycielu,
Św. Michale, nasz wspomożycielu we wszelkich przeciwnościach.
Św. Michale, heroldzie wyroku wiecznego,
Św. Michale, pocieszycielu dusz pozostających wśród ogni czyśćcowych,
Św. Michale, któremu Pan powierzył odprowadzanie dusz po śmierci,
Św. Michale, nasz książę,
Św. Michale, nasz obrońco,
Św. Michale, Święty Boży.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
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EWANGELIA Łk 6, 17.20-26
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».
Medytacja nad Słowem Bożym
Dlaczego, według słów Jezusa, lepiej jest być ubogim, głodnym, płaczącym i znienawidzonym, niż
bogatym, sytym, śmiejącym się i chwalonym? Dlatego, że mając wiele na tym świecie, mimo woli
rezygnujemy z wieczności. Po prostu zapuszczamy korzenie tu, na tym świecie. A to jest najgorsza
rzecz, jaka może nam się przytrafić.
Nie o to więc chodzi w tej dzisiejszej Ewangelii, że im gorzej tym lepiej, ale o to, że trudności,
przeciwności i niepowodzenia na tym świecie dużo częściej przyczyniają się do naszego otwarcia się
na życie wieczne niż to, co łatwe i przyjemne. Innymi słowy: nie bójmy się trudności! One wychowują
nas do życia w Niebie, a to jest celem życia na tym świecie. Kto uważa, że życie na tym świecie jest
godnym człowieka celem, ten podobny jest do kogoś, kto przyszedł do filharmonii na koncert, ale go
nie wysłuchał, bo zadowolił się samym strojeniem instrumentów przez orkiestrę i wyszedł zanim się
wszystko zaczęło.
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Słowa dzisiejszej Ewangelii nie są wyłącznie przypomnieniem obowiązku troski o
głodnych, ubogich i cierpiących. Chrystus oczekuje od nas serc i umysłów zdolnych
dostrzegać prawdziwe źródła ludzkiej biedy. Początkiem takiej postawy jest właściwy
dystans do wszystkiego, co sami posiadamy.
Zapraszamy w środę na Nowennę do MB Nieustającej Pomocy przed wieczorną Mszą św.
oraz w sobotę przed poranną Mszą św. na Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia
NMP.
W związku z urlopem informuję, że od 6 lutego do 21 lutego będę nieobecny. Zastępował
mnie będzie ks. kan. Jakub Dębiec.
W TYM TYGODNIU PATRONUJĄ NAM:
•
22 II – święto Katedry Świętego Piotra Apostoła,
•
23 II – św. Polikarp (ok. 69-155), męczennik, ustanowiony przez św. Jana Apostoła
biskupem Smyrny.
W związku z urlopem informuję, że od 6 lutego do 21 lutego br. będę nieobecny.
Zastępował mnie będzie ks. kan. Jakub Dębiec.
Bóg zapłać za ofiary na rzecz Parafii.
Wszystkich zmarłych polecajmy Miłosierdziu Bożemu, wieczny odpoczynek…
Wszystkim naszym Parafianom, Przyjaciołom, Dobrodziejom i sympatykom naszej
Parafii życzę błogosławieństwa Bożego na cały tydzień. Szczęść Boże.

Kancelaria Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Gnieźnie
 biuro parafialne nr tel. 61 426 15 51
czynne: poniedziałek, środa - 17.30 -18.30
wtorek - 10.00 - 11.00
 biuro cmentarne nr tel. 733 324 117
czynne: poniedziałek – piątek 9.00 - 15.00
sobota - 9.00 - 12.00

