
Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 12,20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon Bogu w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili 
do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go, mówiąc: „Panie, chcemy ujrzeć Jezusa”. Filip poszedł 
i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: „Nadeszła 
godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy 
w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, 
a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, 
a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż 
mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbij imię 
Twoje”. Wtem rozległ się głos z nieba: „I uwielbiłem, i znowu uwielbię”. Tłum stojący usłyszał to i mówił: „Zagrzmiało!” 
Inni mówili: „Anioł przemówił do Niego”. Na to rzekł Jezus: „Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu 
na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę 
nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie”. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

Od wieków było dla ludzi oczywiste, że trzeba coś z siebie dać, żeby nadać życiu sens. Było oczywiste, że nasz egoizm musi obumrzeć, 
żebyśmy mogli wydać owoce. Zdarza nam się zapominać, że celem są owoce, a nie samo obumieranie. Łatwo wtedy potraktować 
wyrzeczenia jako ofiarę, do której czujemy się zobowiązani, żeby na coś zasłużyć. Kiedy dajemy z wewnętrznego przymusu a nie z serca, 
nietrudno o frustrację. Nietrudno też źle rozumianymi umartwieniami karmić swoją pychę i patrzeć na ludzi z wyższością.
Czy jeżeli już podejmuję się wyrzeczeń to patrzę uważnie, jakie owoce przynoszą? Czy te owoce naprawdę służą mnie i innym?

„Krzyżu święty…” – średniowieczna pieśń wielkopostna
Ta pieśń pasyjna jest tłumaczeniem fragmentu łacińskiego hymnu Pange, lingua gloriosi 
proelum certaminis (Sław, języku, bój chwalebny). 
Autorem hymnu był Wenancjusz Fortunat, biskup Poitiers (zm. 601 r.), który ułożył go dla 
uczczenia kawałka drzewa Krzyża świętego, podarowanego w 569 r. księżniczce Radegundzie 
przez cesarza bizantyńskiego Justyna II. Sprowadzenie relikwii było w Poitiers wielką uroczy-
stością, Arcybiskup uczcił je jeszcze kilkoma innymi pieśniami. 
Hymn w wersji łacińskiej był włączony do brewiarza na jutrznię w Wielkim Poście. 
Najstarszy zachowany polski tekst (1550-1555) znajduje się w kancjonale biblioteki 
w Kórniku i zawiera 16 strof.

Święty Józef – Oblubieniec NMP
W sprawie szczegółów życia św. Józefa musimy polegać na tym, co przekazały o nim 
Ewangelie. Niewiele mówią one o latach dzieciństwa i wczesnej młodości Józefa.
Józef pochodził z rodu króla Dawida. Na mocy prawa lewiratu św. Józef mógł być synem Jakuba, 
a równocześnie adoptowanym synem Helego, noszącego także w tradycji chrześcijańskiej 
imię Joachima, który był ojcem Najświętszej Panny. Mimo wysokiego pochodzenia Józef nie 
posiadał żadnego majątku. Na życie zarabiał stolarstwem i pracą jako cieśla. Józef wykonywał 
sochy drewniane i jarzma na woły. Przygotowywał narzędzia gospodarcze i rolnicze.
Zaręczony z Maryją, Józef stanął przed tajemnicą cudownego poczęcia. Nie był według ciała 
ojcem Chrystusa. Był nim jednak według prawa żydowskiego jako prawomocny małżonek 
Maryi. Chociaż więc Maryja porodziła Pana Jezusa dziewiczo, to jednak wobec prawa 
żydowskiego i otoczenia Józef był uważany za ojca Pana Jezusa. Kiedy Józef dowiedział się, 
że Maryja oczekuje dziecka, wiedząc, że nie jest to jego potomek, postanowił dyskretnie usunąć 
się z życia Maryi, by nie narazić Jej na zhańbienie i obmowy. Wprowadzony jednak przez 
anioła w tajemnicę, wziął Maryję do siebie, do domu. Podporządkowując się dekretowi o spisie 
ludności, udał się z Nią do Betlejem, gdzie urodził się Jezus. Po nadaniu Dziecku imienia 
i przedstawieniu Go w świątyni, w obliczu prześladowania, ucieka z Matką i Dzieckiem do 
Egiptu. Po śmierci Heroda udaje się do Nazaretu. Po raz ostatni Józef pojawia się na kartach 
Pisma Świętego podczas pielgrzymki z dwunastoletnim Jezusem do Jerozolimy. 
Miał najpiękniejszą śmierć i pogrzeb, jakie sobie można na ziemi wyobrazić, gdyż byli przy 
św. Józefie w ostatnich chwilach jego życia: Jezus i Maryja. Oni też urządzili mu pogrzeb. 
Może dlatego tradycja nazwała go patronem dobrej śmierci.

Źródło: http://brewiarz.pl/czytelnia/swieci/03-19a.php3

Figura przedstawiająca św. Józefa zamyślonego, 
gdy dowiedział się, że Maryja spodziewa się  
dziecka (jeszcze przed ukazaniem się anioła  
we śnie). Nazaret.
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1.  Krzyżu święty, nade wszystko,  
drzewo przenajszlachetniejsze!  
W żadnym lesie takie nie jest,  
jedno, na którym sam Bóg jest.  
Słodkie drzewo, słodkie gwoździe  
rozkoszny owoc nosiło. 

2.  Skłoń gałązki, drzewo święte,  
Ulżyj członkom tak rozpiętym.  
Odmień teraz oną srogość,  
Którąś miało z urodzenia. 
Spuść lekuchno i cichuchno 
Ciało Króla niebieskiego



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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 19.03.2018 – Uroczystość św. Józefa,  

Oblubieńca NMP
7.00 + Piotra Krawczyk

18.00 + Marię Kmita
Wtorek – 20.03.2018

7.00 + Lesława Dyląg
18.00 + Andrzeja Wróbel

Środa – 21.03.2018 
7.00 + Tadeusza Nowak

20.00

O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+  Leszka Janas w 5. rocznicę śmierci i zmarłych z rodziny
+ Mariana Olech
+ Damiana Strzałkę
+ Zbigniewa Tochowicz

Czwartek – 22.03.2018 
7.00 + Ryszarda Krawczyk
18.00 + Janinę i Mariana Socha, Matyldę i Jana Rachwaniec

Piątek – 23.03.2018 – Uroczystość Chrystusa Cierpiącego 
„Ecce Homo”

7.00 + Szymona Stefańskiego

18.00 +  Jerzy i Helena Siuszko, Helenę Pilch i zmarłych  
z rodziny

Sobota – 24.03.2018
7.00 + Stefana Chećko

18.00 + Szymona Stefańskiego
Niedziela – 25.03.2018 – Niedziela Palmowa

7.00 + Helenę Tarko w 1. rocznicę śmierci
9.00 + Ariadnę Kozłowską

11.00
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Klaudii 
w 16. rocznicę urodzin i Aleksandry w 14. rocznicę 
urodzin

17.00 + Józefa Chwastek i zmarłych z rodziny

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA V NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 18.03.2018

•  Droga krzyżowa 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. 
W przyszłą niedzielę (25.03) droga krzyżowa zamiast o godz. 
15:00, będzie po Mszy św. o godz. 17:00 ulicami: Jana Pawła II, 
Źródlaną, Nad Strugą i Krakowską (szczegóły w ogłoszeniach 
na stronie WWW parafii).

•  Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 16:00.
•  W poniedziałek (19.03) w Uroczystość św. Józefa – Oblubieńca 

NMP i opiekuna Pana Jezusa podczas Mszy św. o godz. 18:00 
będziemy się modlić za mężów i ojców z naszej wspólnoty 
parafialnej o godne wypełnienie przez nich swojego powołania.

•  Bóg zapłać! Dyrekcji i Nauczycielom Szkoły w Michałowicach  
za pomoc w organizacji, opiece nad dziećmi i młodzieżą 
gimnazjalną w czasie trwania rekolekcji.

•  Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi przed Świętami 
w sobotę (24.03) od ok. godz. 9:00.

•  W Niedzielę Palmową (25.03) podczas uroczystej liturgii o godz. 
11:00 pobłogosławimy gałązki wierzbowe, a po tej Mszy św. 
będzie konkurs palm.

Ochotnicza Straż Pożarna (OSP) w Michałowicach k. Krakowa 
powstała w 1912 roku. W ciągu 106-letniej historii druhowie ofiarnie 
pomagali w ratowaniu zdrowia, życia i mienia mieszkańców gminy 
Michałowice i nie tylko (pożary między innymi: zabudowań wiejskich 
w Michałowicach wiosną 1921 roku, młyna i zabudowań dworskich 
w Michałowicach w latach 40-tych, budynków podworskich w Wilcz-
kowicach w latach 50-tych, kościołów w Niedźwiedziu i Naramie). 
W 1978 roku jednostka otrzymała drugi sztandar ze złotym medalem 
„Zasługi dla Pożarnictwa”. Od 5 kwietnia 1995 roku OSP jest przyłą-
czone do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i posiada sys-
tem selektywnego wywoływania. Druhowie gaszą pożary, pomagają 
w czasie podtopień i powodzi czy wypadków drogowych.
Podczas II wojny światowej świetlica strażacka pełniła funkcję kapli-
cy. Strażacy pomagali w budowie kościoła i plebanii w Michałowi-
cach, ofiarowując nie tylko własną pracę, ale także na przykład 25 tys. 
cegieł. Czynnie włączają się w życie parafii, poprzez zabezpieczanie 
ruchu ulicznego podczas procesji, prymicji i odpustów. Pełnią wraz 
z druhami OSP z Wilczkowic Straż przy Grobie Pańskim.
Obecnie drużyna OSP liczy 33 druhen i druhów oraz chętnie przyjmu-
je nowych kandydatów w swoje szeregi.

Ochotnicza Straż Pożarna w MichałowicachZwyczaje wielkopiątkowe
Wielki Piątek to dzień smutku i wielkiego skupienia. Związanych jest 
z nim wiele zwyczajów. Starą polską tradycją było odwiedzanie w tym 
dniu grobów Chrystusa w okolicznych kościołach. W każdym należało 
spędzić chwilę na modlitwie oraz złożyć datek na biednych. Dawniej 
kwestą zajmowały się panie z wyższych sfer. Zebranie pieniądze 
przeznaczone były na pomoc ubogim, budowę szpitali, domów dziecka.
W Wielki Piątek pracowano bardzo pilnie od wczesnego świtu, gdyż 
można było pracować tylko do południa. W tym dniu gospodynie 
wyrzucały post, którego symbolem były popiół rozsypywany na polu, 
po czym tłukły garnek, w którym ten popiół niosły.
Wierzono, że przed wschodem słońca woda w rzekach i potokach ma 
właściwości uzdrawiające i zabezpieczające przed chorobami. Dlatego 
też myto się w nich i kąpano, wierząc, że ustrzeże to przed bólami przez 
cały rok.
Młode dziewczęta zabierały się do malowania wielkanocnych jajek, 
a w wodzie, w której gotowały się jajka, myły włosy, wierząc, że będą 
gęste i lśniące.
Wiele zwyczajów wielkopiątkowych miało charakter regionalny, 
jednak obecnie zdecydowana część z nich zupełnie zanikła.

•  1965 r. – święta Bożego Narodzenia to w naszej parafii nawiedzenie kopii obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej.  
Obraz został poświęcony na Jasnej Górze przez Prymasa Tysiąclecia księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

•  1966 r. – w nocy z 1 na 2 marca miało miejsce włamanie do kościoła. Złodzieje zabrali monstrancję,  
cztery srebrne lichtarze z kaplicy, dwa podwójne lichtarze z ołtarza centralnego i albę. 

Z kroniki 
parafialnej...


