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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 8,1-11) 

Jezus udał się na Górę Oliwną, ale o brzasku zjawił się znów w świątyni. Cały lud schodził się do Niego, a On, usiadłszy, 
nauczał ich. Wówczas uczeni w Piśmie i faryzeusze przyprowadzili do Niego kobietę, którą dopiero co pochwycono na 
cudzołóstwie, a postawiwszy ją pośrodku, powiedzieli do Niego: „Nauczycielu, tę kobietę dopiero co pochwycono na 
cudzołóstwie. W Prawie Mojżesz nakazał nam takie kamienować. A Ty co powiesz?” Mówili to, wystawiając Go na próbę, 
aby mieli o co Go oskarżyć. Lecz Jezus, schyliwszy się, pisał palcem po ziemi. A kiedy w dalszym ciągu Go pytali, podniósł 
się i rzekł do nich: „Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem”. I powtórnie schyliwszy się, pisał na 
ziemi. Kiedy to usłyszeli, jeden po drugim zaczęli odchodzić, poczynając od starszych, aż do ostatnich. Pozostał tylko 
Jezus i kobieta stojąca na środku. Wówczas Jezus, podniósłszy się, rzekł do niej: „Kobieto, gdzież oni są? Nikt cię nie 
potępił?” A ona odrzekła: „Nikt, Panie!” Rzekł do niej Jezus: „I Ja ciebie nie potępiam. Idź i odtąd już nie grzesz”.

Uwielbiamy być sędziami ludzi wokół nas. Oceniać to, co robią i jak żyją. Czujemy się wtedy lepsi. Jakże dumni byli z siebie ci, którzy 
oskarżali cudzołożnicę… Chrystusowi natomiast zależało na niej – na kobiecie, która stała przed Nim ze swoją historią, swoimi zranieniami, 
lękami, złymi wyborami. Chrystus uczy dostrzeżenia w człowieku kogoś, kogo mamy kochać, a nie osądzić. To trudniejsze, bardziej 
wymagające. Ale chrześcijanin ma być jak Chrystus – nie jak faryzeusze. Ty też masz jeszcze szansę...

Błogosławiony Bartolo Longo: „Moje powołanie to pisać o Maryi, 
służyć Maryi, kochać Maryję”

Bartolo Longo urodził się 10 lutego1841r. w Latiano (południowe Włochy), 
w średniozamożnej rodzinie. Jego rodzice byli bardzo religijni. Po ukończeniu szkoły średniej 
podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Lecce oraz w Neapolu. Był uczestnikiem wystąpień 
antyklerykalnych i członkiem satanistycznej sekty spirytystów. Pod wpływem swojego 
przyjaciela nawrócił się, a następnie podjął studia prawnicze ukończone doktoratem. Był 
zaangażowany w pomoc chorym w szpitalu, działał też na polu religijnym, został tercjarzem 
dominikańskim i przyjął imię Brat Różaniec. 

13 listopada 1875 sprowadził do Pompejów wizerunek Maryi Różańcowej, który wiele lat 
później nazwał „narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego 
Miłosierdzia”. Na polecenie biskupa diecezji zaczął zbierać fundusze na budowę kościółka dla 
ubogich mieszkańców Pompejów. W ciągu 20 lat powstała okazała świątynia, a przy niej domy 
wychowawcze dla dzieci więźniów, sierot, szkoły, warsztaty, drukarnia i liczne miejsca pracy dla 
okolicznych mieszkańców. Po kilkudziesięciu latach pracy, wskutek oskarżeń o defraudacje
i szkody społeczne, jakie wysuwali dawni przyjaciele-antyklerykałowie, a także dwaj 
nieprzychylni księża, Bartolo zrzekł się wszelkich praw do świątyni oraz innych inicjatyw. 
Następnie został pozbawiony dachu nad głową przez swoich zadłużonych pasierbów, którzy 
wyprzedawali rodzinny majątek. Wskutek tego, bez grosza przy duszy, jako 84-letni starzec, 
wrócił do rodzinnego Latiano. Zrehabilitowany od wszystkich zarzutów, ostatnie pół roku życia 
spędził w sanktuarium w Pompejach . 

Bartolo Longo zmarł 5 października 1926 r. w opinii świętości. Został beaty�ikowany przez 
papieża Jana Pawła II 26 października 1980 r. Zbudowany przez niego kościół znajduje się pod 
osobistym zarządem papieża, jest też najważniejszym „kościołem różańcowym” na świecie.

Droga Krzyżowa na świecie

Droga Krzyżowa to nie zawsze spokojny przemarsz wokół 
stacji zlokalizowanych w kościele. W takich krajach jak 
Wenezuela czy Brazylia są one wierną inscenizacją męki Jezusa 
Chrystusa na krzyżu organizowaną na świeżym powietrzu. 
Aktorzy odtwarzają swoje role z wielkim zaangażowaniem, 
a sceny bywają drastyczne i pełne realizmu.

Na Filipinach Droga Krzyżowa również odbywa się 
w sposób bardzo realistyczny. Plecy aktorów są najpierw 
delikatnie nacinane, aby spotęgować efekt. Kontrastem do 
autentycznego cierpienia są śmiechy i głośne rozmowy. Na 
trasie całej procesji ustawia się kramy i sprzedaje różne 
przekąski, np. pieczone kurczaki, a także korony cierniowe.

W Nikaragui Droga Krzyżowa odbywa się na wodzie wśród 
malowniczych wysepek Jeziora Nikaragua, w pobliżu stolicy 
tego kraju Managui. Procesja złożona z dwudziestu 
ozdobionych kwiatami i �lagami łodzi towarzyszy czczonemu 
tam obrazowi Jezusa Nazarejskiego. Obraz w ciągu trzech dni 
Wielkiego Tygodnia odwiedza 365 wysepek.

W stolicy Meksyku krzyż, który niesie „Jezus”, może ważyć 
nawet ponad 100 kg. Liczni wierni naśladują Chrystusa i niosą 
swoje drewniane krzyże, aby razem pokutować za grzechy.

W sobotę 13 kwietnia o godz. 20:00
zapraszamy na

Adorację Najświętszego Sakramentu 
zakończoną Apelem Jasnogórskim.

Modlitwę, śpiew i rozważania 
poprowadzi schola młodzieżowa.

Droga Krzyżowa na wyspach Grenady

Źródło: vianica.com

Jan XXIII - odważny pasterz XX wieku

Angelo Giuseppe Roncalli - 
późniejszy papież Jan XXIII 
( 1 8 8 1 –  1 9 6 3 ) ,  p o c h o d z i ł 
z biednej rodziny rolniczej. 
Dopiero po wstąpieniu do 
s e m i n a r i u m  d u c h o w n e g o 
r o z p o c z ą ł  i n t e n s y w n e 
dokształcanie się. W latach 
dwudziestych pełnił funkcje 
d e l e g a t a  a p o s t o l s k i e g o
w Bułgarii, Turcji i Grecji. Podczas II wojny światowej udzielał pomocy 
prześladowanym przez hitlerowców, m. in. załatwiał fałszywe 
świadectwa chrztu dla węgierskich Z�ydów.

 W 1953 r. został kardynałem, a 28 października 1958 r. papieżem.
Pragnął przystosowania Kościoła do zmieniających się realiów 

współczesnego świata. Dokonał licznych przemian w Kościele 
Katolickim – za jego przyczyną wprowadzono zmiany w doktrynie 
kościelnej i w liturgii. Jedną z najważniejszych decyzji papieża było 
polecenie zwołania Soboru Watykańskiego II, który stanowił 
przełomowy moment w historii  współczesnego Kościoła 
Katolickiego.

Jan XXIII zapamiętany został również ze względu na swoje 
nieformalne zachowanie, swobodniejsze podejście do ceremoniału 
papieskiego oraz ogromne poczucie humoru. Bywa również 
nazywany „uśmiechniętym papieżem”.

W 2000 roku został uznany błogosławionym Kościoła 
Katolickiego, zaś 27 kwietnia 2014 r. błogosławieni papieże – Jan XXIII 
oraz Jan Paweł II – zostali ogłoszeni świętymi Kościoła Katolickiego. 
Papież Franciszek powiedział o Nich: „Byli	 kapłanami,	 biskupami	
i	papieżami	dwudziestego	wieku.	Poznali	jego	tragedie,	ale	nie	byli	nimi	
przytłoczeni.	Silniejszy	był	w	nich	Bóg”.

Dzieci i młodzież naszej parafii 
zapraszamy w piątek 12 kwietnia o godz. 17:00

na nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
w którego rozważania, modlitwę i śpiew włączy 

się chór uczniów ze szkoły w Michałowicach



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.

Do użytku
wewnętrznego

Kobiety w Biblii...

Atalia - królowa Judy

Atalia była córką Achaba i Izabeli. Jako księżniczka izraelska, 
została wydana za mąż za króla judzkiego Jorama, potomka 
Dawida. Joram popierał kult Jahwe, ale tolerował też kult Baala 
rozpowszechniany przez Atalię. Po śmierci Jorama tron objął jego 
syn Ochozjasz, ale faktyczną władzę sprawowała Atalia. Biblia 
mówi, że była to kobieta zła i okrutna. „Kiedy	 Atalia,	 matka	
Ochozjasza	 dowiedziała	 się,	 że	 syn	 jej	 umarł,	 zabrała	 się	 do	
wytępienia	całego	potomstwa	królewskiego”. Chciała zabezpieczyć 
dla siebie tron królewski. „Lecz	Joszeba,	córka	króla	Jorama,	siostra	
Ochozjasza,	 zabrała	 potajemnie	 Joasza,	 syna	 Ochozjasza	 –	
wyniósłszy	go	potajemnie	spośród	mordowanych	synów	królewskich	
–	 i	przed	wzrokiem	Atalii	skryła	go	wraz	z	 jego	mamką	w	pokoju	
sypialnym,	 tak	 iż	nie	został	zabity.	Przebywał	więc	z	nią	sześć	 lat	
ukryty	 w	 świątyni	 Pańskiej,	 podczas	 gdy	 Atalia	 rządziła	
w	kraju”. Po sześciu latach uknuto w Judzie zamach stanu przeciw 
uzurpatorce. Królem został siedmioletni Joasz. Aby nie kalać 
świątyni, Atalię zabito na drodze wiodącej do pałacu. Nie było 
nikogo, kto by ją obronił. Z jej śmiercią skończył się kult Baala. 

Atalia jest jedyną kobietą w historii Judy sprawującą władzę 
królewską.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V Niedziela Wielkiego Postu – 07.04.2019

Od dzisiejszej niedzieli Wielki Post nabiera charakteru pasyjnego: 
zasłaniamy krzyże i skupiamy się na rozważaniu męki Pańskiej.

Pouczenie przedchrzcielne dla rodziców i chrzestnych w piątek 
(12.04) o godz. 19:00.

Spotkanie lektorów i ministrantów w sobotę (13.04) o godz. 9:00.
Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę (13.04) o godz. 

9:45 w salce na plebanii.
Przyszła niedziela, 14 kwietnia będzie już Niedzielą Palmową, czyli 

Męki Pańskiej. Podczas uroczystej liturgii o godz. 10:30 
pobłogosławione zostaną gałązki wierzbowe, które będą 
przypominały palmy jerozolimskie, słane pod stopy wjeżdżającego 
do Świętego Miasta Chrystusa – Mesjasza.

Po Mszy św. o godz. 18:00 Droga Krzyżowa ulicami: Jana Pawła II, 
Źródlaną, Nad Strugą i Krakowską. Straż Pożarną z Michałowic 
i Wilczkowic prosimy o zabezpieczenie trasy. Harcerzy prosimy 
o niesienie pochodni podczas drogi krzyżowej.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Do	przemyślenia...
Lazurowa	grota

Po	 ciężkim	 dniu	 zmęczony	 człowiek	 wracał	 zatoczonym	
tramwajem	do	domu.	Patrzył	z	zazdrością	na	uśmiechniętych	
ludzi	w	 kawiarniach	 i	 zazdrościł	 im	 szczęśliwego	 życia.	 Bóg	
ciągle	wysłuchiwał	narzekań	mężczyzny.	Pewnego	dnia	czekał	
na	niego	u	drzwi	domu.
-	Ach	 to	Ty,	Boże	 -	powiedział	 człowiek.	 -	Nie	 staraj	 się	mnie	
udobruchać.	Zbyt	ciężki	krzyż	złożyłeś	na	moje	ramiona.	Bóg	
uśmiechnął	się	i	rzekł:
-	Chodź	ze	Mną.	

Nagle	znaleźli	się	w	lazurowej	grocie	pełnej	krzyży:	małych,	
dużych,	 wysadzanych	 drogimi	 kamieniami,	 gładkich,	
pokrzywionych.
-	Wybierz	sobie,	jaki	chcesz	-	powiedział	Bóg.

Człowiek	 rzucił	 swój	 własny	 krzyż	 w	 kąt.	 Wybrał	 krzyż	
leciutki,	ale	okazał	się	długi	i	niewygodny.	(…)	Inny,	pozornie	
ładny,	zaczął	go	kłuć,	 jakby	pełen	był	gwoździ.	Potem	złapał	
srebrny,	 ale	 poczuł,	 że	 ogarnia	 go	 straszne	 osamotnienie	 i	
opuszczenie.	Próbował	wiele	razy;	każdy	krzyż	stwarzał	dużą	
niedogodność . 	 Wreszcie 	 w	 c iemnym	 kącie 	 znalazł
mały,	 zniszczony	 krzyż.	 Nie	 był	 ani	 zbyt	 ciężki	 ani	 zbyt	
niewygodny.	

Wydawał	się	zrobiony	specjalnie	dla	niego.	Człowiek	wziął	
go	na	ramiona	z	triumfalną	miną.
-	Wezmę	ten!	-	zawołał	i	wyszedł	z	groty.

Bóg	spojrzał	na	niego	z	czułością.	W	tym	momencie	człowiek	
zdał	sobie	sprawę,	że	wziął	właśnie	swój	stary	krzyż,	ten	który	
wyrzucił,	wchodząc	do	groty.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 08.04.2019  
 18:00 + Za śp. Helenę, Mieczysława i syna Zdzisława Nowak 
Wtorek – 09.04.2019 

 18:00 
+ Za śp. Andrzeja Bednarczyka w 3. rocznicę śmierci, 
 Marię i Jana Bednarczyk, Antoninę i Tadeusza Bubka 

Środa – 10.04.2019 
 7:00 + Za śp. Sabinę Nogieć 
 20:00 O potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Haliny 
 O szczęśliwy przebieg zabiegu i zdrowie dla Marcela 
 + Za śp. Andrzeja Kuklę 
 + Za śp. Kazimierę Chamielec 
 + Za śp. Tadeusza Płatka 
 + Za śp. Władysławę Brzeską 
Czwartek – 11.04.2019 
 18:00 + Za śp. Janusza Szydło 
Piątek – 12.04.2019 
 7:00 + Za śp. Stanisława Banasia 
 18:00 + Za śp. Zenona Kuchtę w 8. rocznicę śmierci 
Sobota – 13.04.2019 
 7:00 + Za śp. Zdzisława Wikiera 
 18:00 + Za śp. Marię Miska 
Niedziela – 14.04.2019 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 

 7:00 
O błogosławieństwo Boże na czas egzaminów dla Mateusza 
i Natalii 

 9:00 + Za śp. Henrykę w 2. rocznicę śmierci i Tadeusza Pawlika 
 10:30 W intencji wszystkich parafian 

 12:00 
O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla Anny i Mateusza w dniu urodzin 

 18:00 + Za śp. Zofię Gruca w 8. rocznicę śmierci 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Stanisław Nowak

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Daktylowiec - Tamar, palma daktylowa

Daktylowiec, zwany popularnie palmą daktylową, przywędrował na tereny biblijne 
z Mezopotamii. Biblia wspomina o niej 36 razy. W krajach Bliskiego Wschodu używano jej 
w celu oddawania czci władcom; jest symbolem dostojeństwa, życia, pokoju, sprawiedliwości 
i piękna. Józef Flawiusz w „Historii Izraela” zaświadcza, że rosły one wokół Jeziora Genezaret, 
w Dolinie Jordanu, w okolicach Morza Martwego, na Górze Oliwnej i wokół Jerozolimy. Jeden 
ze staro babilońskich hymnów wylicza 360 sposobów wykorzystania palmy. Z nierozwiniętych 
kwiatów żeńskich otrzymujemy znany miód daktylowy. Sama palma osiąga wysokość około 30 
metrów, na wierzchołku ma od 80 do 120 liści o długości do czterech metrów. Owocuje od około 
30 roku życia do 200 lat. Słowo TAMAR, słodycz, było imieniem wielu kobiet w Biblii. Monety 
izraelskie z czasów machabejskich miały motyw liści palmowych. Cesarz rzymski Wespazjan, 
uważający palmę za symbol zwycięstwa, po zburzeniu Jerozolimy wybił monetę z wizerunkiem 
płaczącej kobiety pod palmą. Jezus z Nazaretu, wjeżdżając do Jerozolimy w niedzielę, był 
witany przez „wielki tłum”, który „… wziął gałązki palmowe i wybiegł Mu naprzeciw.” (J 12,13).

Bruno Ferrero


