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Słowa Ewangelii według Świętego Marka (Mk 9,2-10)

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec 
nich. Jego odzienie stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz 
z Mojżeszem, którzy rozmawiali z Jezusem.
Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla 
Mojżesza i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni.
I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz 
potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego Jezusa.
A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie 
z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.

Gdyby ktoś cię zapytał, co jest twoim celem w życiu, takim najważniejszym, dla którego byłbyś w stanie wszystko poświęcić? Zastanów 
się przez chwilę. Czy powiedziałbyś, że twoje zbawienie? A teraz wyobraź sobie, co zobaczyłby ktoś, kto popatrzyłby na twoje życie przez 
ostatni miesiąc, rok, trzy lata. Czy patrząc na to, co robiłeś, określiłby twój cel tak samo, jak ty?
Dla wszystkich jest oczywiste, że to działania, a nie deklaracje, przynoszą efekty.
Gdyby ktoś zabrał cię na „górę Tabor”, gdybyś przekonał się, że ci, którzy umarli, tam są i można z nimi rozmawiać, co zmieniłbyś 
w swoim życiu?

MODLITWA 
DO MATKI 
BOSKIEJ  
BOLESNEJ
Matko Bolesna po-
móż nam i wszystkim 
ludziom udręczonym 
odkrywać w cierpieniu 
głęboki sens. Spraw, 
aby wielkie nasze cier-
pienia zalewające świat, 
nie zostały zaprzepasz-
czone w buncie i rozpaczy, lecz były uświęcone i ofiarowane Ojcu 
w zjednoczeniu z Chrystusem. Uproś, aby cierpienia chrześcijan stały 
się wynagrodzeniem Bogu za grzechy świata i przyczyniały się do jego 
zbawienia. Królowo Męczenników, wybłagaj nam moc i odwagę, aby-
śmy zawsze umieli powtarzać za Jezusem „Ojcze mój, jeżeli nie może 
ominąć Mnie ten kielich, niech się stanie wola Twoja”. Amen.
Dlaczego Matka Bolesna?
Bo żadna matka na ziemi nie przeżyła tyle i nie przecierpiała tak wiele, 
jak Matka Jezusa. Była złączona z Dziełem Odkupienia. Maryja jak 
nikt kochała Jezusa miłością doskonałą i dlatego też jak nikt cierpiała. 
Wytrwała pod krzyżem, gdy wszyscy  odeszli. Jej miłujące Serce zo-
stało z Jezusem. Maryja dźwigała, dźwiga i będzie dźwigała w Swym 
Niepokalanym Sercu wszelki ludzki ból i cierpienie - nasze krzyże. 

Święty Gabriel od Matki Bożej Bolesnej
Franciszek Possenti urodził się w 1838 roku w Asyżu. Gdy miał 
4 lata zmarła jego matka. Z domu rodzinnego wyniósł jednak mocne 
zasady religijne, które zostały pogłębione w kolegium jezuitów, gdzie 
był najlepszym uczniem. Jako młodzieniec przesadnie dbał o swój 
wygląd, grywał w karty, lubił imprezy i polowania. W 1856 r. porzucił 
dotychczasowe życie i wstąpił do klasztoru pasjonistów, przyjmując 
imię Gabriel. Ojciec nie poparł decyzji syna, gdyż ten zamiast drogi 
małżeństwa wybrał jeden z najsurowszych wówczas zakonów, który 
szerzył nabożeństwa do Męki Pańskiej i Matki Boskiej Bolesnej. 
Gabriel przyjmował na siebie najsurowsze wyrzeczenia, aby pocieszyć 
Serce Jezusa i Jego Matki. 
Zmarł na gruźlicę 27 lutego 1862 roku w wieku 24 lat, nie doczekawszy 
święceń kapłańskich.
Włosi nazywają go 
„Świętym uśmiechu”. 
Święty Gabriel jest 
patronem kleryków, 
młodych księży 
i studentów.

Ks. Jan Twardowski napisał  
o nim krótki wiersz:
„O Gabrielu bledziutki
z bolesnym w ręku obrazkiem
jesteś mi cały - gdy kocham -
Szczęśliwym wynalazkiem”.

IV stacja Drogi Krzyżowej w Jerozolimie 
Matka Boska Bolesna... Fot:. A. Wróbel

Najstarsze pieśni do Matki Boskiej
„Stabat Mater” (Dolorosa) – łac. Stała Matka (bolejąca) to bardzo 
uroczysta pieśń dotycząca boleści Matki Bożej u stóp krzyża Syna. 
Słowa napisał Jacopone da Todi w XIII wieku. Jest nadal obecna 
w liturgii wielkopostnej.
„Salve Regina” (Mater Misericordiae, vita) – łac. Witaj Królowo, 
(Matko Miłosierdzia Witaj) powstała około 1000 roku. Autorem słów 
jest św. Herman z Reichenau. Według tradycji śpiewali tę pieśń san-
domierscy dominikanie podczas swej męczeńskiej śmierci w  1260 r. 
Obecnie często jest śpiewana podczas nabożeństw pogrzebowych.

Na zdjęciu: Gotycki wizerunek Matki Boskiej 
Bolesnej z tryptyku autorstwa anonimowego 
Mistrza Ołtarza z Stauffenberg, Alzacja, 1455.



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 – 26.02.2018

7.00 + Damiana Strzałkę
18.00 + Marię Strzęp

Wtorek – 27.02.2018
18.00 + Gabriela Miernik

Środa – 28.02.2018 
7.00 + Pelagię, Bronisławę i Andrzeja Sobota

20.00

W intencji naszej Ojczyzny – o miłosierdzie wobec 
potrzebujących
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błg. Boże i potrzebne 
łaski dla Jana Krawczyka w 90. rocznicę urodzin
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Domicelę, Jana, Zbigniewa i Mariana Pateckich
+ Anielę, Tadeusza i Józefa Wywiał
+ Zbigniewa Tochowicz
+ Stefana Chećko

Czwartek – 01.03.2018 
7.00 +  Ryszarda Krawczyk

18.00 +  Piotra i Marię Socha, Franciszka i Salomeę i zmarłych 
z rodziny

Piątek – 02.03.2018
7.00 + Lesława Dyląg

18.00 +  Helenę w 1. rocznicę śmierci, Zenona,  
Balbinę i Wawrzyńca Harmala

Sobota – 03.03.2018
7.00 + Marię Kmita
18.00 + Bronisławę, Barbarę i Felicjana Włodarskich

Niedziela – 04.03.2018 – św. Kazimierza, królewicza

7.00 +  Czesława Chwastek w 38. rocznicę śmierci, żonę Janinę, 
Franciszka i Balbinę Chwastek

9.00 + zmarłych z rodziny Nogieć i Boczkowskich
11.00 + Kazimierę Leszczyńską w 1. rocznicę śmierci

17.00 O zdrowie, błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej 
dla Jerzego Kazimierza Król w 4. rocznicę urodzin

Gorzkie żale
Gorzkie żale to drugie obok drogi krzyżowej nabożeństwo wielko-
postne. Połączone jest z wystawieniem Najświętszego Sakramentu 
i kazaniem pasyjnym. Gorzkie żale są tradycją wyłącznie polską.
Pochodzą one z początków XVIII w. – po raz pierwszy odprawiono 
je w 1707 r. w kościele Świętego Krzyża w Warszawie. Nabożeń-
stwo pierwotnie przeznaczone było dla Bractwa Świętego Rocha, 
ale szybko zdobyło popularność wśród wiernych i zostało wpro-
wadzone do innych kościołów w Warszawie, a następnie w całej 
Polsce. 
Gorzkie  żale dzielą się na Pobudkę (Zachętę) i trzy części. W po-
szczególne niedziele Wielkiego Postu odprawia się kolejne części 
(dwukrotnie, gdyż Wielki Post trwa sześć tygodni). Po Pobudce 
jest Intencja, a następnie hymn i dwie pieśni (Lament duszy nad 
cierpiącym Jezusem i Rozmowa duszy z Matką Bolesną). Tekst za-
chował oryginalne, staropolskie brzmienie.
W naszym kościele gorzkie żale odprawiane są w niedziele o go-
dzinie 16.00.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
NA II NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 25.02.2018

•  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.
•  Rekolekcje w naszej parafii będą w dniach: 11.03 – 14.03.2018 

roku.
•  Nie zapominajmy, że Wielki Post jest czasem powagi, pokuty 

i modlitwy. Niech go nie zakłócą huczne spotkania czy imprezy 
rozrywkowe. Kochani Rodzice i Wychowawcy, z większą troską 
spójrzcie w tym czasie na swoje dzieci.

•  Rozpoczynamy w środę (28.02) „Jubileuszową nowennę”, 
w której chcemy dziękować Bogu za odzyskanie niepodległości 
przez naszą ojczyznę w roku 1918 oraz modlić się o błogosła-
wieństwo dla niej dzisiaj.  Co miesiąc (w ostatnią środę miesiąca) 
będziemy gromadzić się na Mszy św. o godz. 20.00, aby polecać 
za wstawiennictwem Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski 
wszystkie sprawy Polaków i nasze osobiste intencje.

•  Spotkanie dzieci kl. III, przygotowujących się do I Komunii św.  
będzie w przyszłą niedzielę (4.03) na Mszy św. o godz. 11.00.  
Po Mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele.

Duszpasterska Rada Parafialna 
W piśmie ks. kard. Franciszka Macharskiego i ks. kanclerza Jana Dydu-
cha, datowanym na 7 grudnia 1995 r. został sformułowany statut dusz-
pasterskiej rady parafialnej dla archidiecezji krakowskiej. W statucie tym 
zapisano, że „Duszpasterska Rada Parafialna rozwija i pogłębia życie re-
ligijne parafii przez współpracę duchowieństwa i katolików świeckich”.
Statut precyzyjnie reguluje zasady tworzenia składu Rady oraz regu-
ły organizacji jej pracy. 
Głos Rady ma charakter doradczy, a opinię swą Rada wyraża ko-
legialnie. Decyzję podejmuje proboszcz, biorąc pod uwagę normy 
prawa powszechnego i partykularnego oraz zdanie Rady i wszyst-
kie okoliczności mające wpływ na celowość i skuteczność działania 
duszpasterskiego. Jeżeli w decyzji proboszcz odstępuje od zdania 
większości członków Rady, winien podać racje swego postępowania.
Duszpasterska Rada Parafialna między innymi pomaga księżom 
w organizacji i przebiegu uroczystości parafialnych, a także kreuje 
i wspiera funkcjonowanie wspólnot i grup parafialnych.

W ubiegłym tygodniu odszedł z naszej wspólnoty parafialnej:

ś.p. Ryszard Michulec

Wieczny odpoczynek racz mu dać Panie…

•  21 czerwca 1959 r. Parafia pw. NMP Królowej Polski w Micha-
łowicach obchodziła 10-lecie istnienia. Na uroczystość przyjechał 
J. E. Ks. Arcybiskup Karol Wojtyła. Udzielił bierzmowania mło-
dzieży i odprawił uroczystą sumę w murach budującego się kościoła.

•  5 maja 1960 r. po raz pierwszy w budującym się kościele została od-
prawiona msza odpustowa (wówczas odpusty odbywały się w naj-
bliższą niedzielę następującą po 3 maja).

Z kroniki parafialnej...


