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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1,12-15)
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył
na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt,
aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł
Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: „Czas się
wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie
w Ewangelię”.
Na pewno spotkałeś w życiu anioła. Kogoś, kto zauważył, że
potrzebujesz pomocy i po prostu pomógł. Zupełnie się dla ciebie nie
liczyło, czy to było coś ważnego, czy mało istotnego. Dobrze, że anioł
pojawił się wtedy, kiedy było trzeba. Wiesz, że bez niego by się nie
udało. Często tak jest, że inni potrzebują pomocy przeważnie nie
w porę. Akurat wtedy, kiedy masz tyle swoich problemów na głowie,
kiedy jesteś zmęczony, kiedy brak ci sił i ochoty. Pomóc wtedy czy nie?
Pomyśl, co przyniesie ci więcej szczęścia.

Wielki Post w Jubileuszowym Roku
100-lecia otrzymania stygmatów i 50-lecia śmierci
świętego Ojca Pio
Święty Padre Pio urodził się jako Francesco Forgione 25 maja 1887 roku
w miejscowości Pietrelcina na południu Włoch.
Gdy miał 15 lub 16 lat, wstąpił do nowicjatu kapucynów w miejscowości
Morcone. Wówczas przybrał imię Pio – jest to włoska forma imienia
łacińskiego Pius, czyli – pobożny, uczciwy, oddany Bogu.
Będąc w zakonie, zdobył wykształcenie jako teolog i ﬁlozof. Święcenia
przyjął 10 sierpnia 1910 roku w wieku 23 lat w historycznej katedrze
w Benewencie. Po czterech dniach odprawił w rodzinnej miejscowości mszę
prymicyjną. W 1918 roku pojawiły się na jego ciele stygmaty w miejscach,
gdzie przebito ciało Chrystusa.
Ojciec Pio ufundował w 1956 roku przyklasztorny szpital „Dom Ulgi
w Cierpieniu”, który początkowo dysponował jedynie 250 łóżkami. Obecnie
jest to jeden z najnowocześniejszych szpitali z ponad 60 ambulatoriami
specjalistycznymi.
Na życzenie papieża Piusa XII od roku 1949 zakładał grupy modlitewne,
których dzisiaj jest niemal 2200 w 34 krajach, w tym około 1800 we
Włoszech.
Ojciec Pio był wielki duchem i sercem, ale skromny i doświadczony na
ciele i duszy. Zmarł 23 września 1968 roku, trzymając w dłoniach różaniec,
a jego ostatnie słowa brzmiały: „Jezu, Maryjo i święty Józeﬁe, Wam oddaję
duszę i ciało moje, bądźcie ze mną w chwili konania”. Dzień przed śmiercią
zniknęły wszystkie stygmaty na jego ciele.
Beatyﬁkacji o. Pio dokonał papież św. Jan Paweł II w dniu 2 maja 1999
roku. Kanonizacja odbyła się w 2002 roku.

Modlitwa o łaski za przyczyną św. Ojca Pio
O Jezu, pełen łaski i miłosierdzia, Ty dla
zbawienia dusz ludzkich podjąłeś mękę
i umarłeś na krzyżu, aby wyjednać
przebaczenie grzechów; pokornie błagam Cię:
z a p r z y c z y n ą ś w. O j c a P i o , k a p ł a n a
i stygmatyka, który wielkodusznie Ci służył,
poświęcał swe życie i cierpiał dla ratowania
grzeszników, udziel mi przebaczenia moich win
i łaski...
Dla większej chwały Twojej racz go wsławić
chwałą świętości i przyciągnij wszystkich ludzi
do swego miłującego Serca. Który żyjesz
i królujesz na wieki wieków. Amen.

Pustynia Judzka. Fot:. A. Wróbel

Świadectwo jednej z rodzin
Domowego Kościoła
„Niedługo zacznie się czwarty rok, odkąd traﬁliśmy do
wspólnoty Domowego Kościoła w naszej paraﬁi. Przez ten czas
nie tylko zbliżyliśmy się do Boga i do siebie, ale nawiązaliśmy
wspaniałe znajomości z osobami należącymi do wspólnoty.
Nasze dzieci zdobyły nowych przyjaciół i wreszcie, po kilku
latach mieszkania na terenie Michałowic poczuliśmy się tu jak
w domu. Bo podobnie jak dom tworzą nie mury a rodzina, tak też
Kościół tworzą ludzie i bliskie relacje z nimi, których po
przeprowadzeniu się tutaj bardzo nam brakowało.
Każdego dnia dziękujemy Panu za dar wspólnoty, w której
możemy wzrastać. Poznając Tego, który nas tak bardzo
umiłował, uczymy się pogłębiać naszą relację małżeńską
i rodzinną oraz cieszymy się bliskością innych osób, na które
zawsze możemy liczyć w różnych, nie tylko trudnych sytuacjach.
Polecamy wszystkim małżeństwom. Przyjdźcie na
(niezobowiązujące) spotkanie informacyjne i zobaczcie. Może
to droga także dla Was.”
Joanna i Adam
Drodzy małżonkowie! Jeżeli chcecie:

ü
ü
ü
ü
ü

pogłębić swoją duchowość i miłość małżeńską,
umacniać swoją wiarę,
nauczyć się rozwiązywania konﬂiktów,
doświadczyć życia we wspólnocie,
nauczyć się, jak być dla swoich dzieci najlepszymi
wychowawcami i wymieniać się wzajemnie
doświadczeniami w ich wychowywaniu,
ü poznać nowe osoby,
ü skorzystać z rekolekcji rodzinnych, połączonych
z wypoczynkiem w różnych regionach kraju.

Zapraszamy do
wspólnoty rodzin
Domowego Kościoła
w naszej paraﬁi!
Najbliższe spotkanie
24.02.2018 r. (sobota)
na plebanii.

23 lutego - wspomnienie św. Polikarpa,
biskupa i męczennika
Polikarp żył w latach 70-156. Należy do
Ojców Apostolskich, gdyż przekazywał
treści pochodzące od Apostołów Jezusa.
Polikarp prawdopodobnie był uczniem Jana
Apostoła, który uczynił go biskupem
w Smyrnie. Przez kilkadziesiąt lat
przewodniczył prowincji kościelnej w Azji
Mniejszej. Około 156 roku, w czasie
prześladowań chrześcijan za cesarza Marka
Aureliusza, oskarżono go o lekceważenie religii pogańskiej
i skazano na karę śmierci przez spalenie na stosie. Polikarp miał
wówczas ponad 86 lat. Gdy płomienie nie dotknęły jego ciała,
zadano mu śmierć przez ścięcie mieczem. Święty był autorem
wielu listów, jednak zachował się tylko jeden do Filipian.
W tradycji Kościoła św. Polikarp wzywany jest do obrony
przed czerwonką i bólem ucha.

Droga Krzyżowa
Okres Wielkiego Postu jest czasem pełnym skupienia, pogłębiania wiary
i przemyśleń nad zmartwychwstaniem Chrystusa. We wzmocnieniu wiary
pomagają nabożeństwa wielkopostne – gorzkie żale oraz droga krzyżowa.
Tradycja drogi krzyżowej wywodzi się z średniowiecza, kiedy to
pielgrzymi przybywający do Jerozolimy odwiedzali miejsca kultu
Chrystusa i rozważali drogę Jego męki. Wędrowali kolejno od miejsca
modlitwy w Ogrójcu, przez pałac Piłata i pretorium, aż na Golgotę,
a pielgrzymkę kończyli u Grobu Pańskiego.
Po miejscach związanych z męką Chrystusa, oprowadzali pątników
franciszkanie i to oni zapoczątkowali drogę krzyżową w Europie. Zwyczaj
ten przyjął się na przełomie XII i XIII wieku. Początkowo liczba stacji nie
była ustalona – było ich 7, 9, 12, 18. Droga krzyżowa w obecnej postaci
ukształtowana została dopiero w XVIII wieku. Czasem dodaje się piętnastą
stację, która informuje o zmartwychwstaniu.
W Polsce kultywowany jest zwyczaj rozważania drogi krzyżowej także
ulicami miast i wsi. W naszej paraﬁi takie wydarzenie ma miejsce od roku
2012 w Niedzielę Palmową po wieczornej Mszy św.

Nie wszyscy mogą pościć, ale wszyscy mogą kochać Boga.

Z kroniki paraﬁalnej...

Niech poszczą wasze oczy. Oczy są nazywane
oknami, przez które do duszy wchodzi szatan.

1950 r. - Na początku roku ks. Marian Pałęga podjął starania
o zezwolenie na budowę nowego koś cioła. W marcu tegoż
roku zorganizowano zbió rkę złomu na dzwon.
1951 r. - 6 stycznia Jego Eminencja Książ ę Kardynał Adam Stefan
Sapieha o iarował puszkę i pięć ornató w do koś cioła
ilialnego w Michałowicach. W lipcu tego roku OSP
Michałowice ufundowała obramowanie ołtarza Matki Boż ej.
1954 r. - 22 sierpnia przyjechał z wizytą do Michałowic ks. biskup
Franciszek Jop, wikariusz kapitulny archidiecezji
krakowskiej.

św. Jan Bosko

Na cóż zda się wycieńczać ciało wstrzemięźliwością,
jeśli umysł nadyma się pychą.
św. Hieronim

Post ostatecznie ma pomagać każdemu z nas
w czynieniu z siebie całkowitego daru dla Boga
św. Jan Paweł II

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 19.02.2018
+ Stefana, Franciszkę, Aleksandra, Stanisława i Wandę
18:00
Gajewskich
Wtorek – 20.02.2018
18:00 + Andrzeja Bednarczyk w 14 . rocznicę śmierci
Środa – 21.02.2018 – św. Piotra Damianiego, biskupa
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Tadeusza Krawczyk i zmarłych z rodziny Woźniczka
+ Pelagię Patecką w 10. rocz. śmierci i męża Eugeniusza
+ Mirosława Harmala w 23 . rocznicę śmierci
20:00
+ Stefanię i Stanisława Krawczyk, Leokadię i Juliana
Adamczyk, Eleonorę Barnaś
+ Zbigniewa Tochowicz
+ Stefana Chećko
Czwartek – 22.02.2018 – Święto Katedry św. Piotra Apostoła
18:00 + Andrzeja Wróbel
Piątek – 23.02.2018 – św. Polikarpa, biskupa i męczennika
18:00 + Marię Kmita
Sobota – 24.02.2018
+ Stanisławę Kowalik w 3 . rocznicę śmierci, Martę
18:00
Ziembicką w rocznicę śmierci, Irenę i Jana Szary
Niedziela – 25.02.2018 – II Niedziela Wielkiego Postu
O łaskę przemiany serc dla tych co zeszli z drogi
7:00
prawości i potrzebną łaskę dla nich
9:00 + Jadwigę i Jana, Julię i Mieczysława
+ Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę i Michała
11:00
Fus
17:00 + Stanisławę i Floriana Kupidło

1956 r. - W grudniu władze pań stwowe wydały pozwolenie na
budowę koś cioła w Michałowicach.
1957 r. - 21 marca w Słomnikach został podpisany akt
notarialny, mocą któ rego Stanisław Cichy o iarował
dwie morgi gruntu pod nowy koś ció ł. Stanisław Cichy
i jego ż ona Zo ia Cichy zostali fundatorami para ii.
10 kwietnia ks. Marian Pałęga otrzymał plany
budowy nowego koś cioła w Michałowicach.

CZY WIECIE ŻE...?
Papież św. Jan Paweł II odprawiał drogę krzyżową w każdy piątek
przez cały rok i codziennie w Wielkim Poście.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na I Niedzielę Wielkiego Postu – 18.02.2018
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.
Do licznego udziału w tych nabożeństwach zachęcam wszystkich
paraﬁan: dzieci, młodzież i dorosłych. Pamiętajmy o osobistych
umartwieniach, a także o specjalnych postanowieniach na Wielki
Post.
W każdy piątek Wielkiego Postu za odmówienie modlitwy do
Chrystusa ukrzyżowanego: „Oto ja, dobry i najsłodszy Jezu” przed
wizerunkiem Jezusa Chrystusa Ukrzyżowanego oraz za udział
w drodze krzyżowej, a także w każdą niedzielę za udział
w nabożeństwie gorzkich żali i za odprawienie rekolekcji można
uzyskać odpust zupełny.
Zapraszamy małżeństwa do Oazy Rodzin. Najbliższe spotkanie
w sobotę 24.02.2018 o godz. 15:30 na plebanii.
Rekolekcje w naszej paraﬁi będą od 11.03 do 14.03.2018 roku.
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.

