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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 3,14-21) 

Jezus powiedział do Nikodema: „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by 
wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak 
bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego 
wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, 
aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie 
podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie 
bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się 
dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego 
uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego 
uczynki są dokonane w Bogu”.

W wierze nie chodzi o to, by nie przekraczać zakazów – próbuje wytłumaczyć ludziom Chrystus. Nie po to 
został posłany Syn Boży, by potępić tych, którzy złamali to czy tamto przykazanie! Jezus pokazuje zupełnie 
nowy wymiar: wiara to umiłowanie Światła. Umiłowanie bycia przy Bogu. A Syn Boży przyszedł, żeby ludzi 
rozkochać w Świetle. To przeniesienie akcentu z przestrzegania przepisów – na spotkanie Boga; spotkanie, 
które zmienia życie, bo człowiek, który naprawdę Jezusa spotkał, pragnie już zawsze być jak najbliżej 
Światła. A wtedy przestrzeganie przykazań jest po prostu drogą do bycia przy Nim. Zapytajmy dziś siebie 
samych: na czym tak naprawdę polega moja wiara?

Rzeźba miedzianego węża, jakiego zrobił Mojżesz. 
Góra Nebo w Jordanii.

Fot.: A. Wróbel

Laet
are

Raduj sie!,

Modlitwa św. Augustyna 
do Chrystusa Ukrzyżowanego

Boże! który dla odkupienia i zbawienia świata raczyłeś się 
człowiekiem narodzić, dać się od Żydów wzgardzić, i od Judasza 
pocałunkiem w ręce nieprzyjaciół wydać; który się dałeś pojmać, 
wiązać, jako niewinny baranek na zabicie wodzić i przez Annasza, 
Kaifasza, Piłata i Heroda, jako winowajca stawić, i tam od 
fałszywych świadków, oskarżenie, urąganie, policzkowanie, 
plwanie, twarzy świętéj zasłonienie, biczowanie, cierniem 
wieńczenie, z szat zewleczenie, i na śmierć osądzenie cierpieć; 
który dałeś się przybić do krzyża i na krzyżu podnieść, między 
łotrami umieścić, żółcią i octem napawać, i włócznią przebić: 
o Panie Jezu Chryste! przez te najświętsze męczarnie Twoje, 
które ja niegodny(a) wspominam z boleścią, przez święty krzyż 
Twój i skonanie Twoje: wybaw mię od mąk piekielnych, a racz 
miłosiernie przywieść, gdzie przywiodłeś łotra z Tobą 
ukrzyżowanego, iżbym Cię w królestwie Twojém chwalił(a) 
wiecznie. Amen.

Źródło: Józef Chociszewski, Ołtarzyk polski katolickiego
      nabożeństwa. Grudziądz, 1883 r.

Niedziela radości

Czwarta niedziela wielkiego postu nazywana jest niedzielą 
laetare (radości). Nazwa pochodzi od pierwszych słów antyfony na 
wejście: Lætáre, Ierúsalem… (Raduj się, Jeruzalem). Teksty Mszy 
świętej w tym dniu mają radosny wydźwięk. 

Jest to jeden z dwóch dni w roku liturgicznym, kiedy szaty 
kapłana są koloru różowego. Kolor ten, to fiolet zmieszany z bielą, co 
oznacza radość pośród pokuty i cierpienia.

Inna nazwa tej niedzieli to niedziela matczyna. Jest to 
nawiązanie do fragmentu czytania z Listu do Galatów: górne 
Jeruzalem cieszy się wolnością i ono jest naszą matką. Niedziela ta 
upamiętniała nie tylko macierzyństwo ludzkie, ale także 
macierzyństwo Kościoła oraz matczyną godność Najświętszej Maryi 
Panny.

Od XVI wieku niedzielę laetare nazywano również niedzielą róż. 
W Bazylice św. Krzyża w Rzymie papież poświęcał w tę niedzielę 
złotą różę, którą wręczał osobie zasłużonej dla Kościoła. Takie róże 
papieskie znajdują się także w Polsce.

Sanktuarium na Jasnej Górze otrzymało trzy złote róże. Pierwszą 
ofiarował Jan Paweł II podczas pierwszej pielgrzymki do Polski 
w 1979 r. Drugą przywiózł Benedykt XVI w 2006 roku. Jednak była 
ona wykonana na zamówienie Pawła VI w 1966 r. Ówczesne władze 
nie zgodziły się na papieską pielgrzymkę z okazji Millenium Chrztu 
Polski. Trzecią złotą róże ojcowie paulini otrzymali w 2016 roku od 
papieża Franciszka.

Złotą różą obdarowane zostało także sanktuarium w Kalwarii 
Zebrzydowskiej – przez Jana Pawła II w 1987 roku. W Polsce 
znajduje się także jedyna papieska róża na świecie w kolorze 
czarnym. Papież Benedykt XVI w 2006 roku uhonorował nią Miejsce 
Pamięci i Muzeum Auschwitz-Birkenau.



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.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
na IV Niedzielę Wielkiego Postu – 11.03.2018

Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątek o godz. 17:00 dla 
dzieci i po Mszy św. o godz. 18:00, a w niedzielę po Mszy św. o godz. 
11:00 i o godz. 15:00.

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16:00.
Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można 

uzyskać odpust zupełny.
W dniach od 11.03 do 14.03 będą trwały Parafialne Rekolekcje 

Wielkopostne prowadzone przez franciszkanina O. Konstantego 
Ciaranka - Rektora kościoła ss. Prezentek w Krakowie i katechetę.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Ochotnicza Straż Pożarna z Wilczkowic

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Wilczkowicach powstała 60 lat temu w 1958 roku. Od samego początku druhowie OSP służyli pomocą 
potrzebującym mieszkańcom gminy Michałowice oraz na przykład w akcjach gaszenia pożarów kościołów w Naramie (1980 r.) i Niedźwiedziu 
(1982 r.). Nieśli pomoc mieszkańcom Sułoszowej przy usuwaniu skutków lokalnych podtopień w 1996 roku. Przez kilka lat od 1966 roku przy 
OSP istniała także żeńska drużyna. Obecnie OSP w Wilczkowicach liczy 24 druhów, którzy zawsze są gotowi do walki z pożarami i innymi 
klęskami żywiołowymi oraz zadań z zakresu ratownictwa technicznego, ekologicznego i medycznego. 

Od początku swojego istnienia OSP w Wilczkowicach aktywnie brała i bierze udział w życiu parafii, najpierw więcławickiej, a później 
michałowickiej. Zabezpiecza organizację ruchu ulicznego podczas uroczystości kościelnych, np. procesji Bożego Ciała, pełni wartę przy Grobie 
Bożym, itp. Zawsze chętnie pomaga w pracach remontowych i porządkowych kościoła w Michałowicach, wymagających specjalistycznego 
sprzętu strażackiego oraz umiejętności i doświadczenia druhów.

OSP w Wilczkowicach zaprasza 
w swoje szeregi nowych druhów!

Zwracam się z prośbą do osób posiadających fotografie 
z historycznych wydarzeń naszej parafii o kontakt ze mną 

w celu wykonania kopii do zbiorów archiwalnych.
ks. Proboszcz

Z kroniki parafialnej...

1963	r. - 8 września na Uroczystość Poświęcenia Kościoła 
w Michałowicach przyjechał Jego Ekscelencja ks. bp 
Karol Wojtyła (była to druga wizyta w naszej para�ii). 
O godzinie 10:00 miało miejsce powitanie chlebem 
i solą. W imieniu wszystkich zgromadzonych (dzieci 
i młodzieży w strojach krakowskich, orkiestry,  
para�ian i gości) przemówienie powitalne wygłosił 
p .  Andrzej  Bednarczyk .  Po święcony ko śc i ó ł 
zaprojektował mgr inż. arch. Stanisław Murczyński 
z Krakowa. Budowę nadzorował inż. Bartłomiej Nowak 
z Masłomiącej. 

1964	r. - 12 lipca para�ia obchodziła 15-lecie swojego istnienia. 
Zakupiono i poświęcono nowe tabernakulum. 
Poświęcenia dokonał ks. Mikołaj Kuczkowski - Kanclerz 
Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

1965	r. - W dniach od 11 do 18 lipca miały miejsce Pierwsze 
Misje S�więte 
w para�ii 
michałowickiej. 
Podczas ich 
zakończenia został

  postawiony przy 
kościele 
Krzyż Misyjny.

Fotografia przedstawia 
bp Karola Wojtyłę i ks. kan. 

Mariana Pałegę podczas 
uroczystości poświęcenia 
naszej świątyni w 1963 r.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 12.03.2018 
 8:00 + Andrzeja Wróbel  

 18:00 
+ Stanisławę Fura 
+ Wacława Ciaranek 

Wtorek – 13.03.2018 – rocznica wyboru papieża Franciszka 
 8:00 + Ryszarda Michulec 

 18:00 
+ Jana Golara i Michała Miś 
+ Helenę Tarko 

Środa – 14.03.2018  
 8:00 + Stanisławę Cieślik 

 16:30 
+ Kazimierę Filipowską w 5. rocznicę śmierci 
   i Kazimierza Filipowskiego w 60. rocznicę śmierci 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla żony Beaty 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
+ Marię Kmita 
+ Stanisławę i Jana Bednarczyk 
+ Stanisława Kubińskiego w 33. rocznicę śmierci  
   i zmarłych z rodziny Kubińskich 
+ Zbigniewa Tochowicz 

Czwartek – 15.03.2018  

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla właścicieli i pracowników cukierni 
„Zdrowe Ciacho” w 4. rocznicę działalności 

Piątek – 16.03.2018  
 7:00 + Anielę Stefańską 
 18:00 + Stanisława Sobczyk w 2. rocznicę śmierci 
Sobota – 17.03.2018 – św. Patryka, biskupa 
 7:00 + Zbigniewa Tochowicz 
 18:00 + Józefa Tochowicz 
Niedziela – 18.03.2018 – V Niedziela Wielkiego Postu  

św. Cyryla Jerozolimskiego, biskupa 
 7:00 + Janinę i Tadeusza Głuszczyk w rocznicę śmierci  
 9:00 + Matyldę, Kazimierza i Jerzego Jaskółka 
 11:00 + Stanisława Sobczyk w 2. rocznicę śmierci 

 17:00 
+ Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę i Michała  
   Fus 

 


