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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 4,1-13) 

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był 
kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: „Jeśli jesteś Synem 
Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem”. Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem 
żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do 
Niego: „Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc 
upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje”. Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, 
będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika 
świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da 
rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz 
Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego 
kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

Jezus wchodzi w sytuację człowieka. Człowieka, który może nie mieć nic i żyć na pustyni lub uciec się do zła i mieć wiele. Chrystus 
pokazuje nam jednoznacznie: z szatanem się nie dyskutuje. Chrześcijaństwo prawdziwe to chrześcijaństwo radykalnej decyzji; to ciągłe 
wybieranie dobra - bez kompromisów.

Niezwykły Sługa Boży - 
Dolindo Ruotolo

Sługa Boży o. Don Dolindo 
(ur. 6.10.1882 r., zm. 19.11.1970 r.) 
w  d z i e c i ń s t w i e  c i e r p i a ł 
z  powodu problemów zdro-
w o t nyc h  o ra z  � i n a n s o w yc h 
rodziny. Często doświadczał 
sadystycznych metod wycho-
wawczych swego ojca. To ojciec 
nadał mu imię, które po włosku 
znaczy „cierpienie”.

Dolindo wspomina: „gdy	 mama	 wracała	 ze	 Mszy	 św.,	
wspinałem	się	na	paluszkach,	 żeby	ucałować	 jej	usta	 i	poczuć	
Pana	 Jezusa	 w	 Najświętszym	 Sakramencie,	 a	 raz	 jak	 miałem	
3	lub	4	lat	oświadczyłem,	że	zostanę	księdzem”.

W tych warunkach zrodziło się powołanie na księdza, 
geniusza teologii, który napisał 32 tomy komentarzy do Pisma 
S�więtego, ponad 220 tys. obrazków z proroczym słowem, 
kierowanym do konkretnej osoby, dodatkowo komponował, 
grał i śpiewał. Wygłaszał 8 katechez dziennie. Był oskarżany 
o herezje, wielokrotnie stawiany przed S�więtym O�icjum, 
osadzony w więzieniu i odsunięty od głoszenia słowa 
i sprawowania Sakramentów S� w. Wyszedł z tej próby 
z umiejętnością prorokowania i  czytania w sercach. Ten kapłan 
z Neapolu, mistyk  pozostawił modlitwę, którą podyktował mu 
sam Jezus „Jezu	ty	się	tym	zajmij”.

Papież	Franciszek
od	13	marca	2013	r.	na	Stolicy	Piotrowej

Do przemyślenia...

Pewien święty, przechodząc przez miasto, spotkał 
dziewczynkę w podartym ubraniu, która prosiła o jałmużnę. 
Zwrócił się wtedy do Boga:

- Panie dlaczego pozwalasz na coś takiego? Proszę Cię, 
zrób coś.

Wieczorem w dzienniku telewizyjnym zobaczył mordujących 
się ludzi, oczy konających i ciała biednych dzieci. I znów 
zwrócił się do Boga:

- Panie, zobacz ile biedy. Zrób coś.
Nocą, święty człowiek usłyszał głos Pana, który powiedział:

- Zrobiłem już coś: stworzyłem ciebie!
Bruno	Ferrero

Jałmużna

Już w Biblii głoszona jest miłość do braci i do ubogich. Ważne, aby 
jałmużna nie była zwykłą filantropią, ale gestem liturgicznym, który 
czerpie wartość z tego, że dosięga samego Boga, daje prawo do Jego 
zapłaty i do uzyskania przebaczenia. Jest równoznaczny z ofiarą złożoną 
samemu Bogu.

W Księdze Tobiasza znajduje się pouczenie Tobiasza kierowane do 
syna: Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka, a nie odwróci się od 
ciebie oblicze Boga. Jak ci tylko starczy, według twojej zasobności dawaj 
z niej jałmużnę. Będziesz miał mało – daj mniej, ale nie wzbraniaj się 
dawać jałmużny nawet z niewielkiej własności…

Chrystus uznał praktykowanie jałmużny, obok postu i modlitwy, za 
jeden z trzech filarów życia religijnego. Powinna towarzyszyć jej 
całkowita bezinteresowność.

W wielu kościołach w okresie Wielkiego Postu umieszczane są 
specjalne skarbonki z napisem „Jałmużna postna”. Wierni wrzucają do 
nich swoje ofiary, które są przeznaczone dla potrzebujących.

Źródło: Rytuał domowy, red. ks. R. Nowacki i inni

Dwie	rady	papieża	Franciszka

„Kiedy	w	 życiu	 zdarza	 nam	 się,	 że	mierzymy	 nisko	
zamiast	 wysoko,	 może	 nam	 pomóc	 ta	 wspaniała	
prawda:	 Bóg	 jest	 wierny	 w	 miłości	 względem	 nas,	
a	nawet	nieustępliwy.	Pomoże	nam	myśl,	że	kocha	nas	
bardziej,	 niż	my	 kochamy	 samych	 siebie,	 że	wierzy	
w	nas	bardziej,	niż	my	wierzymy	w	siebie,	że	zawsze	
nam	„kibicuje”	jako	najbardziej	niezłomny	z	fanów.”

„Przywiązywanie	się	do	smutku	nie	jest	godne	naszej	
postury	 duchowej.	 Jest	 to	 w	 rzeczywistości	 jakiś	
wirus,	który	zaraża	i	blokuje	wszystko,	który	zamyka	
wszelkie	drzwi,	który	uniemożliwia	rozpoczęcie	życia	
na	nowo,	ponowny	start.	Bóg	jest	jednak	nieustępliwy	
w	 nadziei:	 zawsze	 wierzy,	 że	 możemy	 się	 podnieść	
i	 nie	 poddaje	 się,	 widząc	 nas	 przygaszonych	 i	 bez	
radości.”
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Do użytku
wewnętrznego
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Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele:
Droga Krzyżowa - piątek o godz. 17:00 – dla dzieci i po Mszy św. 

o godz. 18:00 oraz w niedzielę po Mszy św. o godz. 12:00 
i o godz. 16:00;

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.
Spotkania Oazy Dzieci Bożych w każdą niedzielę po Mszy św. o godz. 

12:00 w salce na plebanii.
Spotkanie lektorów w sobotę (16.03) o godz. 9:00. 
Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę (16.03) o godz. 

9:45.
Spotkanie kandydatów do bierzmowania z klas III Gim. i VIII SP
 – grupa dziewczyn – w sobotę (16.03) o godz. 16:30 w salce na 

plebanii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Władysława Brzeska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Kobiety w Biblii...

Rozważna Abigail

Abigail poznajemy w Księdze Samuela. Była żoną Nabala, 
człowieka bogatego, ale okrutnego. Dawid, uciekając przed 
Saulem, przebywał w pobliżu siedziby Nabala i pomagał mu strzyc 
owce. Pewnego razu poprosił go o pożywienie. Nabal odmówił, 
czym rozgniewał Dawida, który zdecydował się ukarać 
niewdzięcznika.  Abigail ,  chcąc uśmierzyć  jego gniew, 
przygotowała dużą ilość rozmaitego jedzenia. Udała się do 
Dawida, pokłoniła się przed nim, prosząc, by powstrzymał się od 
zemsty. Ta rozważna niewiasta ujęła Dawida dobrocią serca. Po 
powrocie do domu zastała Nabala przy uczcie. Kiedy wyjawiła mu, 
co się stało, ten jeszcze bardziej manifestował swą bezduszność, 
pychę i egoizm, „serce jego zamarło, a stał się jak kamień”. Po 
dziesięciu dniach Pan poraził Nabala tak, że umarł. Dawid 
dowiedziawszy się o tym, posłał sługi swe do Abigail i prosił, żeby 
została jego żoną. Po śmierci Saula Abigail pojechała z Dawidem 
do Hebronu, gdzie jej mąż został ogłoszony królem Judy.

Góry na kartach Biblii...

Góra Synaj - położona w Egipcie, 
w południowej części półwyspu 
Synaj, ma wysokość 2285 m n.p.m. 
Na Synaju Bóg okazuje swą moc 
i potęgę. Objawia swą wolę, nadaje 
prawo. To na tej górze według 
Starego Testamentu, Bóg Jahwe 
przekazał Mojżeszowi kamienne
 tablice z dziesięciorgiem przykazań i zawarł przymierze z narodem 
izraelskim.

Góra Syjon -  to wzgórze, na 
k t ó r y m  z b u d o w a n o 
Jerozolimę. Pierwotnie 
południowo-wschodnie 
wzgórze w Jerozolimie, na 
którym według przekazu 
biblijnego znajdowała się 
t w i e r d z a  J e b u z y t ó w, 
zdobyta przez Dawida, 
który umieścił tam Arkę
Przymierza. Za czasów Salomona w obręb miasta włączono 
wzgórze północno-wschodnie, na którym wzniesiono pałac 
królewski i Świątynię. Od tego czasu miano Syjonu otrzymało całe 
wzgórze, a później zaczęto tak nazywać samą Jerozolimę. Od około 
IV w. Syjonem nazywane jest wzgórze znajdujące się poza murami 
Starego Miasta, na zachód od Ofelu.

CZY  WIECIE,  ŻE ...?

W 2018 r. w Krakowie 
został odlany największy 
n a  ś w i e c i e  d z w o n 
kołysany. Waży 55 ton, ma 
ś r e d n i c ę  4 , 5  m  o r a z 
wysokość 4 m. Został 
wykonany przez polskich 
ludwisarzy, odlewników 
i  s p e c j a l i s t ó w  d l a 
sanktuarium w Trinidade 
(Brazylia).
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Modlitwa wielkopostna

Spraw Panie Jezu, aby niesłuszny wyrok na Ciebie, Twój 
krzyż na ramionach, Twój upadek, Twoja Matka 
Bolesna, Twój pomocnik Szymon, Twoje krwawe oblicze, 
Twoja frasobliwość, która zmieniła się w pocieszenie, 
Twoja niemoc pokonana przez miłość, Twoja nagość 
zbeszczeszczona, Twoje ukrzyżowanie, Twoja śmierć, 
Twój pogrzeb bez przemówień i kwiatów, Twój grób 
wykuty w skale, były dla mnie nadzieją i prawdą 
Zmartwychwstania.                                                 Zenon Zaremba

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 11.03.2019 
 7:00 + Za śp. Stanisława Kaczmarskiego 
 18:00 + Za śp. Kazimierę i Bronisława Cerek 
Wtorek – 12.03.2019   
 18:00 + Za śp. Kazimierę i Józefa Chamielec 
Środa – 13.03.2019 
 7:00 + Za śp. Tadeusza Płatka 

 20:00 

O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
+ Za śp. Helenę i Jerzego Siuszko, Helenę Pilch i zmarłych 
 z rodziny 
+ Za śp. Jana Golara, Michała Miś 
+ Za śp. Kazimierę Filipowską w 6. rocznicę śmierci, 
 Stefana Filipowskiego i Adama Nowaka 
+ Za śp. Mieczysława Wydmańskiego, Józefa 
 Wydmańskiego, Jerzego Wydmańskiego, Bogusława 
 Niedośpiał 
+ Za śp. Stanisława Kubińskiego i zmarłych z rodziny 
 Kubińskich 
+ Za śp. Zofię Wydmańską 

Czwartek – 14.03.2019 
 18:00 + Za śp. Anielę Sobczyk 
Piątek – 15.03.2019 
 7:00 + Za śp. Wiesława Sakowskiego 
 18:00 + Za śp. Stanisława Sobczyka w 3. rocznicę śmierci 
Sobota – 16.03.2019 
 7:00 + Za śp. Andrzeja Kuklę 
 18:00 + Za śp. Stanisława Banasia 
Niedziela – 17.03.2019 – św. Patryka, biskupa 

 7:00 
+ Za śp. Janinę w 15. rocznicę śmierci i Tadeusza 
 Głuszczyka 

 9:00 
+ Za śp. Franciszka Wójcika, Leszka, Helenę i Józefa 
 Bednarczyk 

 10:30 + Za śp. Józefa, Marię i Mariana Wójcik 
 12:00 + Za śp. Tomasza i Pelagię Jaskółka 
 18:00 + Za śp. Zbigniewa Grudnika 

 


