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Wspominając dzień ustanowienia
Sakramentu Kapłaństwa, życzymy
Księdzu Proboszczowi Wiesławowi Kiebule
i Księdzu Norbertowi Sarocie
Bożej radości i wielu życzliwych serc
w każdym dniu kapłańskiej posługi
Paraﬁanie

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 12,12-16)
Wielki tłum, który przybył na święto, usłyszawszy, że Jezus przybywa do Jerozolimy, wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu
naprzeciw. Wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie” oraz: „Król izraelski!”. A gdy Jezus znalazł
osiołka, dosiadł go, jak jest napisane: „Nie bój się, Córo Syjońska, oto Król twój przychodzi, siedząc na oślęciu”. Jego
uczniowie początkowo tego nie rozumieli. Ale gdy Jezus został uwielbiony, wówczas przypomnieli sobie, że to o Nim było
napisane i że tak Mu uczynili.
Oto Król przychodzi. Oto przychodzi Król izraelski. Oto przychodzi twój Król. Ludzie zgromadzeni w witającym Chrystusa tłumie patrzyli
na Niego rozmaicie. Jedni widzieli nadzieję, że coś się zmieni. Inni – sławnego nauczyciela, którego po prostu warto zobaczyć. Jeszcze inni –
sensację, bo przecież dobrze być tam, gdzie dokonuje się coś ważnego. Za kilka dni to my, już kolejny raz, staniemy przed tajemnicą
Chrystusowej śmierci i zmartwychwstania.
Czy zobaczymy ją naprawdę oczyma duszy? Staniemy zwyczajnie w tłumie, czy dostrzeżemy zwycięstwo swojego osobistego Króla?

Wielki Czwartek - Msza św. Krzyżma i święcenie olejów
Msza Krzyżma Świętego, nazywana również mszą olejów, jest sprawowana w Wielki
Czwartek przed południem. Liturgia zna trzy rodzaje olejów: olej chorych, olej
katechumenów i olej krzyżma. Olej chorych (łac. oleum inﬁrmorum) to olej używany
podczas udzielania sakramentu namaszczenia chorych, oleju katechumenów (łac. oleum
catechumenorum) używa się w trakcie przygotowania katechumenów do chrztu. W Polsce
zgodnie z decyzją biskupów nie jest używany – w czasie chrztu używa się jedynie Krzyżma.
Krzyżmo (z łac. chrisma, gr. μύρον, myron) to mieszanina oliwy i balsamu, używana do namaszczania przy udzielaniu sakramentów: chrztu,
bierzmowania, święceń kapłańskich, konsekracji biskupów oraz przy konsekracji kościołów i ołtarzy. Namaszczenie krzyżmem nawiązuje do
naturalnych cech namaszczenia balsamem oliwnym: oznacza uzdrowienie i jest znakiem obﬁtości i radości.
W czasie mszy Krzyżma Świętego biskup błogosławi oleje chorych i katechumenów oraz poświęca Krzyżmo. Msza ta nie należy do Triduum
Paschalnego. Ważne, by obrzęd błogosławienia olejów miał miejsce w czasie poprzedzającym Wielkanoc.

26 marca - wspomnienie
Dobrego Łotra
Święty Dyzmas (wspomnienie 26
marca) to jeden z dwóch łotrów
powieszonych obok Jezusa. Za
nawrócenie i okazanie skruchy, Jezus
obiecał mu pobyt w raju. Był to pierwszy
swoisty akt kanonizacji, którego jeszcze
na krzyżu dokonał Chrystus. Dobry Łotr
to symbol Bożego Miłosierdzia;
pokazuje, że nawet w ostatniej chwili
życia można powrócić do Boga.
Święty Dyzmas jest patronem
skruszonych więźniów, skazanych na
śmierć, kapelanów więziennych i nawróconych pokutujących grzeszników.
Od 2009 roku (decyzją Episkopatu
Polski) Dzień Dobrego Łotra jest Dniem
Modlitw za Więźniów.

Jezusek Palmowy

Wielka Sobota

Jezusek Palmowy – to drewniana
ﬁgura Chrystusa na osiołku, wożona
na wózku podczas procesji
w Niedzielę Palmową. Zwyczaj ten
był znany od średniowiecza do
XVIII wieku. Obecnie Jezuska
Palmowego na procesji można
zobaczyć w Szydłowcu i Tokarni.
Kultywowany jest także w kilku
miejscowościach niemieckich
i austriackich, między innymi
w Thaur koło Insbrucka.

Wielka Sobota to dzień święcenia wody, ognia i pożywienia
zwanego święconką. Zapalanie i święcenia ognia
symbolizowało rozpoczęcie nowego czasu. Kończyły się post
i zima, a rozpoczynała radość i wiosna. Po poświęceniu ognia
odbywało się święcenie wody.
Dawniej rano święcono wodę i ogień, a przez cały dzień
święconkę. Obrzęd błogosławieństwa pokarmów znany
w kościele katolickim już w VIII wieku, zachował się w Polsce
do dziś.
Zawartość wielkanocnego koszyczka ma swoje
symboliczne znaczenie. Jajko oznacza odradzające się życie
i nadzieję. Baranek jest symbolem męki i zmartwychwstania
Chrystusa. Chleb jako pokarm niezbędny do życia gwarantuje
dostatek. Wszelakie ciasta (mazurki, makowce, babki
wielkanocne) muszą być przygotowane własnoręcznie, przez
co symbolizują umiejętności i doskonałości, do której
powinien dążyć człowiek. Wędlinę kojarzy się z dostatkiem
i zdrowiem. Wierzono, że sól jest niezbędna do życia i chroni
przed złem, natomiast chrzan zapewnia zdrowie i siłę.
Kurczątko i zajączek (w postaci słodyczy) oznaczają życie
i przybywającą wiosnę.
Wielka Sobota w niektórych kościołach kończy się
rezurekcją. W innych (podobnie jak w naszej paraﬁi)
nabożeństwo to odbywa się w niedzielę rano.

Tradycyjna procesja palmowa
z drewnianą ﬁgurą Chrystusa
na osiołku w Tokarni.
Źródło: www.radiomaryja.pl

ADORACJA PANA JEZUSA W BOŻYM GROBIE
WIELKA SOBOTA

Godzina

Ulice

24.00-1.00
Warszawka, Zdrojowa, Laskowiec, Banasiówka
1.00-2.00 Ks. Mariana Pałęgi, Akacjowa, Miodowa, Widokowa
2.00-3.00
Rzemieślnicza, Cichy Kącik, Spokojna, Zanidzie
3.00-4.00
Nad Strugą, Źródlana, Krakowska numery parzyste
4.00-5.00
Leśna, Sosnowa
5.00-6.00
Zerwana, Firlejów
6.00-7.00
Wilczkowice
7.00-8.00
8.00–9.00
9.00 – 10.00

10.00-11.00
11.00 -12.00
12.00 -13.00
13.00 -14.00
14.00 -15.00
15.00 -16.00
16.00 -17.00

Podedworze, Sąsiedzka, Dąbrowskich, Parkowa,
Koźlica, Nad Dłubnią
Róże Różańcowe, dzieci z klas 5 i 6
Legionowa, Wesoła, Pola Młodziejowickie,
Galicyjska, Wspólna, Radosna, Marglowa,
dzieci z klas 3 i 4
Krótka, Malownicza, Urocza, Komora, Wichrowe
Wzgórza, Wiśniowa, Działkowa, Lawendowa,
Krakowska numery nieparzyste, dzieci z klas 1 i 2
Jesionowa, Pogodna, Michałki, Fiołkowa,
Jutrzenki, Brzozowa, dzieci z „0”
Graniczna, Słoneczna, Jana Pawła II, młodzież
z klasy 3 Gimnazjum i ze szkół ponadgimnazjalnych
Sportowa, Łąkowa, Górna, Zielone Wzgórza,
Warszawka, Zdrojowa, Laskowiec,
młodzież z klasy 2 Gimnazjum
Ks. Mariana Pałęgi, Spokojna, Akacjowa, Miodowa,
Rzemieślnicza, Cichy Kącik, klasy 7
Nad Strugą, Źródlana, Leśna, Sosnowa
Zerwana, Firlejów, Wilczkowice

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 26.03.2018 – Wielki Poniedziałek
7:00 + Wiktora Gadula
18:00 + Marię Kmita
Wtorek – 27.03.2018 – Wielki Wtorek
18:00 + Stanisławę Krzyworzeka
Środa – 28.03.2018 – Wielka Środa
7:00 + Krystynę Depta
W intencji naszej Ojczyzny
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Damiana Strzałkę
20:00
+ Zbigniewa Tochowicz
+ Stanisławę Kopeć
+ Stefana Chećko
Czwartek – 29.03.2018 – Wielki Czwartek
W intencji kapłanów naszej paraﬁi
18:00 O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Angeliki
Sobczyk w 18. rocznicę urodzin
Piątek – 30.03.2018 – Wielki Piątek Męki Pańskiej
18:00

LITURGIA MĘKI PAŃSKIEJ

Sobota – 31.03.2018 – Wielka Sobota
+ Krystynę i Franciszka Czapińskich, Andrzeja Żurawik,
Józefa Nowickiego
19:00
+ Wacława Ciaranek
Niedziela – 01.04.2018 – Niedziela Zmartwychwstania
Pańskiego
+ Ariadnę Kozłowską
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
6:00
i opiekę Matki Bożej dla Elżbiety i Krzysztofa Rojek
w 30. rocznicę ślubu
9:00 + Stanisławę i Tadeusza Hejmo i zmarłych z rodziny
11:00 Dziękczynna w 1. rocznicę urodzin Macieja
17:00 + Władysława Gurbiel w 3. rocznicę śmierci

CZY WIECIE ŻE...?
Palmy wielkanocne wykonywane z zielonych gałązek, często
wierzbowych, były znane w Jerozolimie już w IV wieku. Święcenia
palm dokonywano od IX wieku (w Polsce od XI w.).
Palmy są spalane w Wielką Sobotę, a uzyskany z nich popiół
jest używany w następnym roku w Środę Popielcową do posypywania
głów.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Palmową – 25.03.2018
NIEDZIELA PALMOWA wprowadza nas w tajemnice Wielkiego
Tygodnia. Droga Krzyżowa dzisiaj po Mszy św. o godz. 9:00 i ulicami
naszej paraﬁi po Mszy św. o godz. 17:00. Gorzkie żale z kazaniem
pasyjnym dzisiaj o godz. 16:00.
Tradycyjnie dzisiejsza niedziela jest obchodzona jako Światowy
Dzień Młodzieży. Łączymy się modlitewnie z młodymi, którzy
gromadzą się dziś w Rzymie i w poszczególnych stolicach diecezji, aby
zawsze pragnęli być blisko Chrystusa i chętnie odnawiali swoją przyjaźń
z Panem Bogiem.
W Wielką Środę (28.03) możliwość skorzystania z sakramentu
pokuty i pojednania w godzinach od 18:00 do 20:00.
W WIELKI CZWARTEK (29.03) we wszystkich paraﬁach
celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy
Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii
i kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. W naszej świątyni
rozpocznie się ona o godz. 18:00. Po hymnie „Chwała na wysokości
Bogu” milkną dzwony i organy, a po Komunii św. Najświętszy
Sakrament zostanie przeniesiony do ołtarza adoracji, zwanego
ciemnicą. Podczas procesji zaśpiewamy hymn „Sław języku,
tajemnicę”, za co w tym dniu można uzyskać odpust zupełny. Adoracja
będzie trwała do godz. 20:00.
W WIELKI PIĄTEK (30.03) zachowujemy post ścisły.
Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca
przedłużyć też na Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa,
skupienie i zaduma nad tajemnicą męki, śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Tego dnia na znak smutku i żałoby nie sprawuje się
Eucharystii. Adoracja Pana Jezusa w ciemnicy od godz. 8:00 do 18:00.
Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00 i rozpoczęcie Nowenny
do Miłosierdzia Bożego. Liturgia Męki Pańskiej w naszym kościele
o godz. 18:00.
Za uczestnictwo w adoracji krzyża można uzyskać odpust zupełny.
Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony
do Grobu Pańskiego. Po Liturgii Męki Pańskiej Gorzkie Żale
i całonocna Adoracja Najświętszego Sakramentu w grobie Pańskim.
O godz. 23:00 droga krzyżowa. Oﬁary składane podczas adoracji krzyża
są przeznaczone na utrzymanie kościołów w Ziemi Świętej.
WIELKA SOBOTA (31.03) jest dniem adoracji Najświętszego
Sakramentu w grobie Pańskim. Pamiętajmy o tym, uczestnicząc
w obrzędzie błogosławienia potraw na stół wielkanocny. Jest to czas
upamiętniający zstąpienie Chrystusa do otchłani, nadal obowiązuje
cisza i zaduma nad śmiercią Chrystusa. Błogosławieństwo pokarmów
w naszym kościele o godz. 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00 i 12.30.
O godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego. W sobotni wieczór
rozpoczniemy wigilię Zmartwychwstania Pańskiego. Uroczysta
i najbogatsza w ciągu roku liturgia oznajmia Zmartwychwstanie
Chrystusa. Wigilia Paschalna rozpocznie się o godz. 19:00 (prosimy
o przyniesienie świec).
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (1.04).
Procesja Rezurekcyjna o godz. 6:00, a po niej Msza św. Pozostałe Msze
św. o godz. 9:00, 11:00 i 17:00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Składka przeznaczona na utrzymanie kościoła.
PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (2.04) – Msze św. o godz.
7:00, 9:00, 11:00, 12:30 i 17:00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego.
Składka przeznaczona na Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

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.

