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Objawienia Maryi z Guadalupe „Depczącej Kamiennego Węża” przyczyniły się do 
chrystianizacji rdzennej ludności Meksyku. Aztekowie zaprzestali składania pogańskim 
bożkom krwawych ofiar z ludzi. Matka Boża z Guadalupe pozostaje dla ludzkości 
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego. 

Kończył się rok 1531, kiedy cały Meksyk obiegła niespotykana nowina: w imperium 
Azteków, podbitym przez Hiszpanów, objawiła się Maryja! Ukazała się ubogiemu 
Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną 
wstęgą symbolizującą Jej brzemienność zapewniła: Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, 
zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie (…).

Podczas ostatniego spotkania Maryja poleciła Juanowi zebrać kwiaty kwitnące mimo 
mrozu na kamienistym szczycie wzgórza. Ułożyła je w jego płaszczu i poleciła zanieść 
hiszpańskiemu biskupowi jako znak, o który prosił. Kiedy z płaszcza posypały się kwiaty, 
ukazał się na nim obraz Maryi. Ten właśnie płaszcz, wiszący do dziś w sanktuarium 
wybudowanym w miejscu Objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej 
z Guadalupe. Na materiale nie ma śladów pędzla, nie znać upływu czasu, kolory nie 
wypłowiały. Oczy Maryi posiadają nadzwyczajną głębię, a w źrenicy dostrzeżono niezwykle 
precyzyjny obraz dwunastu postaci.

Szczęście opiera się na zdolności do osiągnięcia pożądanego 
poziomu życia. Wielu z nas zapewne chętnie podpisze się pod tym 
stwierdzeniem. A nawet jeśli teoretycznie uważamy inaczej, to i tak 
trudna rzeczywistość sprawia, że na pierwsze miejsce w naszym życiu 
wysuwają się działania związane z zarabianiem i wydawaniem 
pieniędzy. I to właśnie temu poświęcamy najwięcej czasu, sił 
i zdolności. Pojawia się pytanie, co o tej dziedzinie życia myśli Pan 
Bóg. Czy w Biblii znajdziemy wskazówki dotyczące tego, jak radzić 
sobie w dziedzinie finansów? Czy w swoim objawieniu Pan Bóg 
zapomniał o pieniądzach, bo to nie Jego sprawa? Czy Pan Bóg nie 
przewidział, z czym będziemy mieli największy problem? Dlaczego 
nauczyliśmy się traktować finanse jako dziedzinę życia, do której na 
ogół nie wpuszczamy Pana Boga? W Bibli i  jest  ponad 
2350 fragmentów dotyczących pieniędzy i używania rzeczy. Dla 
porównania, ok. 500 fragmentów mówi o wierze i podobna ilość 
o miłosierdziu. W cyklu ,,Biblia o finansach” będziemy przyglądać się 
temu, co objawienie mówi nam na temat zaciągania długów, 
poszukiwania porad finansowych, uczciwości, hojności w dzieleniu 
się z innymi, podejścia do pracy, inwestowania i wydawania pieniędzy. 
Szczęście bowiem, bardziej polega na stosowaniu w życiu biblijnych 
zasad, niż na osiągnięciu pożądanego poziomu życia.

BIBLIA O FINANSACH

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

Na	radosne	Święta	Zmartwychwstania	Chrystusa	życzymy	
wszystkim	Para�ianom	oraz	Ich	Rodzinom,	aby	ten	wyjątkowy	czas	
umacniał	wiarę	w	zwycięstwo	dobra	nad	złem	i	wlewał	w	serca	

nadzieję.	Cieszmy	się,	bo	nie	jesteśmy	już	pod	panowaniem	grzechu	
i	zła.	Zwyciężyła	Miłość,	Potężna	Miłość	Boga	do	każdego	z	nas.	

Niech	ta	radość	niedzielnego	poranka	nigdy	nie	zgaśnie!

								Wasi	duszpasterze:	
ks.	Wiesław	Kiebuła,	ks.	Norbert	Sarota

„Chrystus	prawdziwie	zmartwychwstał	Alleluja!
Jemu	chwała	i	panowanie	przez	wszystkie	wieki	Alleluja!”

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają - odpowiedział starszy 
anioł. - Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy rezydencji, zauważyłem, że w tej 
dziurze w ścianie było schowane złoto. Zakleiłem tę dziurę, by chciwy 
gospodarz nie mógł znaleźć złota. W noc, którą spędziliśmy w domu 
biednego farmera, Anioł S�mierci przyszedł po jego żonę. W zamian za nią 
dałem mu ich krowę. 

Dwóch podróżujących aniołów poprosiło o gościnę pewną bogatą 
rodzinę. Dziwni goście z powodu egoizmu i chciwości gospodarzy dostali 
miejsce jedynie w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca 
do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie 
i naprawił ją. Kiedy młodszy zapytał go, dlaczego to zrobił, starszy 
odpowiedział:

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

Następnej nocy aniołowie przybyli do biednego farmera. Ten oddał im 
własny pokój, gdzie mogli odpocząć. Nazajutrz aniołowie znaleźli farmera 
i jego żonę zapłakanych. Ich krowa, której mleko było dla nich jedynym 
dochodem, leżała martwa na polu. Młodszy anioł ze zdziwieniem 
i wyrzutem zapytał starszego towarzysza:

- Jak mogłeś do tego dopuścić? Pierwsza rodzina była skąpa 
i  egoistyczna a  pomogłeś  im.  Druga rodzina miała niewiele 
i dzieliła się tym, co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa padła.

Do	przemyślenia...	Opowieść	„Specjalny	anioł”

Czwórka jest także liczbą całości. Ziemia ma 
cztery części i cztery strony. Cztery wiatry wieją na 
lądach i morzach. Cztery rzeki wypływają z ogrodu 
Eden, żeby nawadniać ziemię. Imię Boga, Jahwe, 
składa się w pisowni hebrajskiej z czterech liter 
(JHWH), a Jego tron otaczają cztery istoty żyjące. W 
Apokalipsie św. Jana czterech jeźdźców przynosi 
zagładę światu. W Księdze Zachariasza [6,1-8] 
opisane są cztery rydwany, oznaczające cztery 
wichry, „(…) które stawiły się przed Panem całej 
ziemi”.

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	po	Biblii, 
red. naczelny J. Fronczak

Liczba trzy jest liczbą całości. Wszechświat 
składa się z nieba, ziemi i tego, co kryje się pod 
ziemią. Noe ma trzech synów, od których pochodzą 
wszyscy ludzie. Przybytek Arki Przymierza i 
świątynia miały trzy części: przedsionek, miejsce 
święte i wewnętrzne sanktuarium. Trzech było 
przybyszy, których Abraham gościł w Mamre, a 
przede wszystkim są trzy Osoby Boskie – Bóg 
Ojciec, Syn Boży i Duch S�więty.

LICZBY W BIBLII - część II

„Przekazanie znaku pokoju, które poprzedza 
komunię eucharystyczną, to gest szczególnie 
wymowny: wierni wykonują go, aby wyrazić 
aprobatę Ludu Bożego dla wszystkiego, co zostało 
dokonane w celebracj i  oraz  potwierdzić 
zobowiązanie do wzajemnej miłości, jakie 
podejmują, spożywając jeden Chleb, pomni na 
nakaz zawarty w słowach Chrystusa: Jeśli więc 
przyniesiesz swój dar przed ołtarz i tam wspomnisz, 
że Twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się 
z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” 
(Jan Paweł II).

Znak pokoju

Od początku chrześcijaństwa przez długie wieki 
znakiem wspólnoty braterskiej był pocałunek 
(zwany „świętym pocałunkiem”). Obecnie po 
słowach Kapłana: „Przekażcie sobie znak pokoju”, 
wierni zwracają się do siebie nawzajem i wyrażają 
gotowość do pojednania w formie: podania ręki, 
życzliwego ukłonu lub objęcia. Kiedy przekazuje się 
znak pokoju można powiedzieć: Pokój Pański niech 
zawsze będzie z tobą lub Pokój z tobą. Na te słowa 
odpowiada się: Amen.

aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 8)
Zrozumieć Mszę Świętą, 

W	niedzielę	 20	 lutego	 na	Mszy	 św.	
o	 godz.	 10.30	 nastąpi	 poświęcenie	
� i gury 	 św. 	 J ó ze f a 	 n i ezwyk łego	
orędownika	 rodzin.	 Figura	 przez	
najbliższy	rok	będzie	goszczona	przez	
rodziny	 męskiej	 Róży	 Różańcowej,	
której	 patronuje	 św.	 Józef,	 a	 potem	
zawita 	 do	 każdego	 domu, 	 który	
zapragnie	 odmówić	 nowennę	 do	
św.	Józefa.

Tylko w XVIII w. spisano sześćset łask 
i cudów za przyczyną św. Józefa, a teraz 
m a my  j u ż  c z wa r t y  to m  o p i s u j ą c y 
wyproszone łaski. S� w. Józef ma wielu 
wiernych czcicieli. 

Zawierzmy	swe	życie	św.	Józefowi

Bądźmy	i	my	Jego	czcicielami!

To wyjątkowy święty, który niewiele 
mówi, ale wiele czyni, toteż Jego względy 
w pośrednictwie u Boga wynikają nie 
z wielkich dokonań, ale z jego pokory. 
S�w. Józef miał ogromną wiarę i zawsze 
posłuszny był woli Bożej.

Świętami ruchomymi niezależnymi od daty 
Wielkanocy są: Święto Chrztu Pańskiego (niedziela po 
6 stycznia), Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła 
(ostatnia niedziela października), Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata (niedziela przypadająca 
między 20 a 26 listopada) oraz Uroczystość Świętej 
Rodziny (niedziela po 25 grudnia).

Święta ruchome 
w kalendarzu liturgicznym Kościoła, cz. 1

W Kościele katolickim święta ruchome mogą być 
obchodzone w różnych dniach i miesiącach. Niektóre 
ważne dla katolików dni, święta lub uroczystości są 
uzależnione od daty Wielkanocy w danym roku. Należą do 
nich: Środa Popielcowa (pierwszy dzień Wielkiego Postu), 
Uroczystości Miłosierdzia Bożego, Wniebowstąpienia 
Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego. Od daty Wielkanocy 
zależą też: Święto NMP Matki Kościoła, Uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej 
(Boże Ciało), Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

Święty Hieronim - patron miłośników Pisma

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Jordan to rzeka w Azji, na Bliskim Wschodzie, 
przepływająca przez Liban, Syrię, Izrael, Palestynę oraz 
Jordanię na kilku odcinkach będąc rzeką graniczną. Długość 
rzeki to zaledwie 251 km. Przez większość swego biegu 
Jordan płynie, mając po jednej i drugiej stronie pustynię. To 
też najważniejsza rzeka w Biblii, zostaje tam wspomniana aż 
179 razy. 

W Starym Testamencie wymieniona jest jako główna 
rzeka Ziemi Obiecanej. W Księdze Rodzaju czytamy wprost, 
że jest jak ogród Pana, gdyż zamienia pustynię w ogród. 
Biblia wspomina rzekę między innymi przy okazji opisu 
wędrówki Izraelitów pod wodzą Jozuego; osuszania jej 
przez Eliasza i dwukrotnie przez Elizeusza. Jordan odegrał 
też ważną rolę w cudownym uzdrowieniu Naamana.

W Nowym Testamencie Jordan wymieniony został jako 
miejsce chrztu Jezusa i Żydów dokonywanego przez Jana 
Chrzciciela. Według tradycji za miejsce, w którym chrzcił 
Jan Chrzciciel uznaje się Kasr al-Jahud.

Ewangelia (Łk 3, 10-18): Rzeka Jordan

Możemy wychwalać Boga: myślą, mową, milczeniem 
i śpiewem. Kierując się słowami św. Augustyna: Jeśli kto 
miłuje, ten śpiewa, a kto śpiewa, dwa razy się modli - śpiew 
j e s t  z n a k i e m  r a d o s n e g o  w z r u s z e n i a  s e rc a , 
a w śpiewie jest siła, co jednoczy i buduje parafialne 
wspólnoty. 

Muzyka i śpiew bardzo mocno zakorzeniły się 
w religii, podkreślają medytacyjny charakter, podtrzymują 
osobistą modlitwę. Do najpiękniejszych modlitw 
przeznaczonych do śpiewania należą Psalmy, bo dopiero 
ich tekst śpiewany stanowi całość. W Nowym Testamencie 
wiele modlitw wyrażonych jest śpiewem; np. Pieśń 
dziękczynna Zachariasza - Benedictus (Łk 1, 68-79) czy 
radosna pieśń Maryi o Bożym miłosierdziu - Magnificat - 
kantyk śpiewany w czasie nieszporów. Wiele kolęd ma 
charakter modlitewny, a w obliczu zagrożeń i niepokojów 
wznowiono modlitwę śpiewem Suplikacji. Patronką 
muzyki kościelnej i wszystkich modlących się śpiewem jest 
św. Cecylia, która swoim życiem i męczeńską śmiercią 
wyśpiewała najpiękniejsze hymny dla Boga.

Gdzie słyszysz śpiew, tam wchodź, tam dobre serca 
mają, źli ludzie, uwierz mi, ci nigdy nie śpiewają 

(J. W. Goethe).

Wspomnienie św. Cyryla i Metodego
14 lutego

Jak się modlić? Modlitwa wyrażona śpiewem

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO cz. II: MORALNOŚĆ CZYNÓW LUDZKICH

http://www.szkolabiblijna.gda.pl/aktualnosci/aktualnosci/28318/prorok-jeremiasz

Księga Jeremiasza opowiada o proroku, któremu Bóg wyznaczył wyjątkowo trudne zadanie głoszenia zagłady Jerozolimy, zniszczenia 
świątyni i wygnania Izraelitów. Misją proroka było przekazywanie mieszkańcom Jerozolimy i Judei słów Boga, Jego ostrzeżeń i nawoływania do 
nawrócenia. Niestety nie chciano go słuchać i zapowiedziana klęska wkrótce się zrealizowała: kraj został zdobyty przez Babilończyków, a naród 
wzięty w niewolę. Księga, która przedstawia najbardziej dramatyczne momenty w dziejach Izraela, to też jednak historia samego Jeremiasza. 
Czytamy w niej o tym, jak został powołany, gdy był jeszcze młodzieńcem niegotowym do podjęcia ważnej misji. Kiedy lepiej poznajemy 
proroka, okazuje się, że jest on nam bliski: jak my wszyscy cierpiał z powodu trudności i przeżywał chwile słabości i kryzysy. Wiele razy było mu 
ciężko wykonywać zadanie, które mu Bóg powierzył.

1. czytanie (Jr 17, 5-8): Prorok Jeremiasz

Historia Jeremiasza to też piękna opowieść o odwzajemnionej miłości Boga do człowieka. Pan, który znał proroka jeszcze zanim go 
ukształtował w łonie matki (Jr 1, 5), często zapewniał Jeremiasza o swojej ciągłej bliskości: Jestem z tobą, by cię chronić (Jr 1, 8). I Jeremiasz trwał 
przy Bogu, mimo wszystkich trudności, które musiał znosić. Słuchał, co mówi do niego Bóg i nie zatrzymywał tych słów dla siebie: głosił je 
innym, nawet jeśli nie chcieli go słuchać.

Każdy z nas może odnaleźć siebie w relacji Jeremiasza z Bogiem. My wszyscy, jak Jeremiasz, jesteśmy wybrani i umiłowani przez Boga, 
i zaproszeni do pójścia tą drogą, którą On dla nas przygotował przed wiekami.

Virgen	de	la	Paz	-	Dziewica	Pokoju
Wenezuelska Maryja została wzniesiona 38 lat temu 

i do niedawna była najwyższą �igurą na świecie („wyprzedziła” 
ją Maryja z Filipin). Mierzy ona 46,72 metry, waży 1200 ton, 
a w ręku trzyma gołębia pokoju. Miejsce, w którym została 
wybudowana nie jest przypadkowe. Według legendy około 
roku 1550 wielu okolicznych mieszkańców widziało 
wieczorem samotnie spacerującą kobietę, która na pytania 
odpowiadała, że, przybywa w pokoju i że w spacerach 
towarzyszy jej Bóg i gwiazdy.

Moralność czynów ludzkich zależy od: wybranego przedmiotu, zamierzonego celu (intencji) oraz okoliczności działania. Stanowią 
one ich elementy konstytutywne. Wybranym przedmiotem jest dobro, do którego wola kieruje się w sposób dobrowolny. Cel wskazuje na 
zamierzony kres działania, a intencja jest zwróceniem się woli do celu. Dobra intencja nie czyni ani dobrym, ani słusznym zachowania 
będącego nieuporządkowanym samym w sobie (np. kłamstwa), co oznacza, że cel nie uświęca środków. Okoliczności natomiast 
przyczyniają się do powiększenia lub zmniejszenia dobra lub zła moralnego czynów ludzkich. Mogą również zmniejszyć lub zwiększyć 
odpowiedzialność sprawcy.

Z� ródło: Katechizm Kościoła Katolickiego, Pallottinum, Warszawa 1994.

Wolność czyni człowieka podmiotem moralnym. Gdy działa on w sposób świadomy jest „ojcem własnych czynów”, które na 
podstawie sądów sumienia mogą być kwali�ikowane moralnie: są dobre albo złe.

Czyn moralnie dobry zakłada jednocześnie ogólno-pojęte dobro. Zły cel niszczy działanie, choćby jego przedmiot był sam w sobie 
dobry (np. czynienie dobra, „by ludzie widzieli”). Istnieją czyny, które z siebie i w sobie, niezależnie od okoliczności i intencji, są zawsze 
bezwzględnie niedozwolone, np. bluźnierstwo, zabójstwo, krzywoprzysięstwo. Niedopuszczalne jest czynienie zła, by wynikło z niego 
dobro.

Papież – biskup Rzymu, prymas Italii, głowa Stolicy Apostolskiej jest 
zwierzchnikiem Kościoła katolickiego. Władza papieża obejmuje tak sprawy 
wiary i moralności jak też dyscypliny i rządzenia. W sprawach wiary 
i moralności, nauczanie papieża uważa się za nieomylne. W jego jurysdykcji 
leży wydawanie dogmatów. Naucza za pomocą encyklik. Ma wyłączne prawo 
do nominacji biskupów.

W kolejnych biuletynach zarysujemy warunki, w jakich przyszło im 
sprawować swoją posługę, opiszemy, jak na te warunki reagowali, jakie 
przesłanie głosili i jak zostali zapamiętani. 

Z HISTORII PAPIESTWA...

W dziejach papiestwa istniały bardzo długie pontyfikaty. Najdłuższy – Piusa 
IX, żyjącego w XIX wieku – trwał ponad 31 lat, Jana Pawła II niemal 27 lat, 
a Leona XIII ponad 25 lat. 

Najmłodszy papież miał w momencie wyboru 18 lat, najstarszym zaś był 
zmarły w VII wieku Agaton - w chwili objęcia tronu papieskiego miał ponad 100 
lat. 

Najkrótszy pontyfikat trwał 5 dni.

Słowo wstępne

Najczęściej przybierali imię Jan. Aż 23 papieży nosiło to imię, nie wliczając 
w to imion złożonych, takich jak Jan Paweł.

Od początków chrześcijaństwa najczęściej urząd ten sprawowali Włosi – 
ponad 200 papieży pochodziło z tego kraju. Było też kilku Francuzów, Greków, 
Syryjczyków, Niemców, jeden Anglik, jeden Holender i jeden Polak. Papież 
Franciszek jest 266 papieżem. Kanonizowanych zostało ponad 60 papieży. 

Żyli w różnych epokach i musieli się mierzyć z wyzwaniami swoich czasów. 
Wielu z nich to wybitne osobowości nie tylko biorąc pod uwagę wiarę. Są wśród 
nich matematycy, są chemicy, wynalazcy, reformatorzy. 

Jednak najbardziej  popularną rel ikwią są 
domniemane pierścionki, którymi w dniu zaręczyn 
Maryja i Józef mieli się wzajemnie obdarować. 
Pierścionki te mają znajdować się w katedrze Notre 
Dame w Paryżu.

Inną znaną pamiątką po św. Józe�ie jest jego płaszcz, 
a raczej jego niewielkie kawałeczki. Jeden z fragmentów 
płaszcza można zobaczyć w Santa Maria di Licodia 
w Katanii. 

We Włoszech istnieje kilka świątyń, w których 
w średniowieczu pojawiły się przedmioty uznawane za 
własność św. Józefa. Relikwie lasek i ich fragmentów 
spoczywają ponoć do dziś między innymi w kościołach 
św. Cecylii i  św. Anastazji w Rzymie, kościele 
św. Dominika w Bolonii oraz w klasztorze Kamedułów 
we Florencji.

Z� ródło: A. Polewska, Najsłynniejsze	relikwie	chrześcijaństwa, Kraków 
2012.

Symbole	chrześcijaństwa:	RYBA

Ryby były pospolitym pokarmem ludzi w basenie Morza 
S� ródziemnego, więc dla prześladowanych chrześcijan 
Ichthys stał się ukrytym znakiem identy�ikującym ich 
wierzenia. Symbol ryby ma również głębokie korzenie w 
Nowym Testamencie. Jezus powołał rybaków, aby byli jego 
a p o s t o ł a m i 
i uczynił ich „rybakami ludzi”. Ryby były też symbolicznie 
związane z celebrowaniem Eucharystii przez pierwszych 
chrześcijan. Cudowne rozmnożenie przez Jezusa chlebów i 
r y b  b y ł o  p o s t r z e g a n e  j a k o  z a p o w i e d ź  c h l e b a 
eucharystycznego podczas mszy. Ichthys to również 
popularny symbol spotykany w chrześcijańskich 
katakumbach. Nic więc dziwnego, że dziś nadal jest używany 

Powszechnie znany dziś symbol po raz pierwszy był 
użyty przez chrześcijan w II wieku. W języku greckim jest 
znany jako Ichthys ‒ słowo, które po prostu oznacza rybę. 
Słowo to zapisane wielkimi literami greckimi wygląda tak: 
ΙΧΘΥΣ. Jest ono również skrótem, akrostychem, ponieważ 
stanowi inicjały greckich słów, które w tłumaczeniu brzmią: 
„Jezus Chrystus, Boży Syn, Zbawiciel”. Ι – ΙΗΣΟΥΣ (Jezus, czyt. 
Jesus), Χ – ΧΡΙΣΤΟΣ (Chrystus, czyt. Christos), Θ – ΘΕΟΥ 
(Boży, czyt. Teu), Υ – ΥΙΟΣ (Syn, czyt. Hios), Σ – ΣΩΤΗΡ 
(Zbawiciel, czyt. Soter).

 

Z nauczania św. Pawła:

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4, 13)

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. (Rz 13, 8)

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. (Kor 6, 12)

Relikwie w chrześcijaństwie - Relikwie 
Oblubieńca Maryi



Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VI Niedziela zwykła – 13.02.2022

Spotkanie rodziców dzieci przygotowujących się do przyjęcia 
I Komunii św. odbędzie się w następujących terminach: sobota 
(19.02) po wieczornej Mszy św. – klasa 3a, niedziela (20.02) po Mszy 
św. o godz. 12:00 – klasa 3b, a po Mszy św. o godz. 18:00 – klasa 3c.

Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w środę (23.02) 
godz. 19:00.

Stowarzyszenie zwraca się z apelem do Wszystkich osób, które mogłyby 
pomóc w opiece, zwłaszcza medycznej, nad starszą schorowaną 
osobą. Jest to praca odpłatna. Szczegóły u ks. Proboszcza lub pod 
numere telefonu 512 830 608.

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

Do użytku
wewnętrznego

15 sierpnia 1950 roku Aleją NMP w Częstochowie, od dworca PKP 
w kierunku Jasnej Góry podążała boso matka trzymająca na ręku 
dwuletnią córeczkę. Dziewczynka była chora, a według lekarskiego 
orzeczenia miała w niedługim czasie utracić całkowicie wzrok. Dziecko 
podczas nieobecności matki urządziło sobie „kąpiel”, a będąc po 
szczepieniu ospy, przez zatarcie zaraziło oczy. 

Nie czekając na dalsze interwencje lekarzy, kobieta udała się do 
Częstochowy, wierząc w pomoc Matki Boskiej Jasnogórskiej. Podczas 
modlitwy przed Cudownym Obrazem, około godziny 16 matka 
zauważyła uspokojenie dziecka, które przestało cierpieć i zaczęło się 
wesoło bawić. 

Za radą ojca paulina, pątniczka udała się z dziewczynką do lekarza, 
którego zdziwiła zaistniała sytuacja. Oczy dziecka były uratowane. 

Cudowne uratowanie wzroku

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy 
drzwiach kościoła i po kilku minutach odchodził. Proboszcz, trochę 
nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi.

- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.

     Bruno Ferrero

„Wizyta”

- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?

W kilka dni później chłopak uległ wypadkowi i został przewieziony 
do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Po kilku dniach młodzi
i starzy spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo 
otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz.

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

- Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe 
i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To maleńka 
modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha.

- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

- Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko?

Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...

aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 6)
Zrozumieć Mszę Świętą, 

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

„W górę serca, wznosimy je do Pana…” – to zaproszenie do 
wzniesienia się do góry, aby inaczej popatrzeć na swoje życie z Bożej 
perspektywy.

„Dzięki składamy Panu Bogu naszemu…” – to modlitwa 
dziękczynna, odkrywanie dobra, które jest w nas i wokół nas. Forma 
„my” – wskazuje na to, że Eucharystia jest dziełem całego kościoła”.

 W słowach „Święty, Święty, Święty…” - uwielbiamy Trójcę 
Świętą – Boga po trzykroć świętego. Już teraz uczestniczy w chwale 
nieba, włączamy się w modlitwę i liturgię trwającą wiecznie. 
Wyznajemy  świętość Boga. 

„Pełne są niebiosa i ziemia…” - sprawy ziemskie i niebieskie łączą 
się i przenikają wzajemnie. Świętość Boga jest w nas, jesteśmy nią 
otuleni.  Hosanna na wysokości to powitanie Chrystusa wjeżdżającego 
do Jerozolimy.

Modlitwa Eucharystyczna - Prefacja rozpoczyna się od słów: 
„Pan z wami”. To już trzecie przypomnienie obecności Boga wśród nas. 
Bóg jest z nami niezależnie od tego, co myślimy.

ks.	Norbert	Sarota

 w sobotę 26.09.2020 roku na godz. 19.30. w salce 
na plebanii.

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 
którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

Zapraszamy

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Antonina Moryś 

Numer KRS: 0000406338

Zachęcamy do przekazania  na działalność1% podatku  
Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic, które w 2021 roku pragnie 
nieść pomoc osobom zmagającym się z chorobą, biedą oraz 
samotnością.

BSR KRAKÓW 57 8589 0006 0180 0550 5630 0001
Numer konta bankowego:

O okrutnym Herodzie

Gdy urodził się Jezus Chrystus, w królestwie Judei panował Herod. 
Ten okrutny władca wydał rozkaz zamordowania wszystkich chłopców 
d o  d r u g i e g o  r o k u  ż y c i a  m i e s z k a j ą c y c h  w  B e t l e j e m 
i okolicach, gdy dowiedział się, że na świat przyszedł król żydowski. 
Tyle o Herodzie mówią ewangelie. Mimo przydomka Wielki, Herod jest 
postrzegany jako tyran, szaleniec i morderca. Urodził się około 
73 r. p.n.e. Był przebiegłym politykiem i popularnym królem. Zasłynął 
przede wszystkim jako znakomity budowniczy. Jego najwspanialszym 
dziełem była rozbudowa drugiej świątyni żydowskiej. Dzisiejsza Ściana 
Płaczu, jest ocalałą częścią świątyni zbudowanej przez Heroda, a nie 
Salomona. Twierdze, które wybudował, miały jemu oraz jego rodzinie 
zapewnić schronienie na wypadek wybuchu powstania. Pod koniec 
ż y c i a  H e r o d  z a p a d ł  n a  d z i w n ą ,  n i e u l e c z a l n ą  c h o r o b ę 
o strasznych objawach - dzisiejsi lekarze utożsamiają ją z rakiem jelit, 
połączonym z cukrzycą. Najczęściej za datę śmierci władcy przyjmuje 
się 4 r. p.n.e. W testamencie Herod podzielił swoje państwo między 
trzech synów: Archelausa, Heroda Antypasa i Filipa. Antypas kazał 
uwięzić, a potem ściąć Jana Chrzciciela oraz wydrwił Pana Jezusa, po 
tym jak został On odesłany przez Piłata do króla.

Po śmierci św. Augustyna, liczni zakonnicy rozpierzchli się 
z Afryki na tereny dzisiejszych Włoch i Hiszpanii. W XIII wieku 
podjęto starania w celu zjednoczenia rozproszonych wspólnot, co 
zaowocowało zrzeszeniem i utworzeniem przez papieża jednego 
wielkiego Zakonu S�w. Augustyna. 

Do Polski pierwszych Augustianów sprowadził król Kazimierz 
Wielki w roku 1342. Aktualnie istnieją w Polsce trzy klasztory: dwa 
w Krakowie i jeden w Łomiankach k. Warszawy.

Augustianie noszą czarny habit z kapturem, przepasany 
skórzanym czarnym paskiem.

Duchowym założycielem , łączącego Zakonu	 Augustianów
kontemplację z działalnością apostolską, jest S� w. Augustyn 
(354-430). Urodził się w Afryce Północnej, otrzymał świetne 
wykształcenie, lecz głęboka przepaść dzieliła go od Boga. W wieku 
19 lat udał się do Włoch i przynależąc do sekty, postanowił szukać 
prawdziwej mądrości i zrobić karierę retora. W Mediolanie, 
w 387 roku, po długich wewnętrznych zmaganiach, przeżył głębokie 
nawrócenie. Przyjął chrzest i wrócił do Afryki. Wraz z przyjaciółmi, 
w roku 388, założył pierwszą wspólnotę augustiańską i został 
biskupem Hippony. W 397 roku napisał pierwszą na zachodzie 
Europy regułę życia zakonnego, według której jedność czerpana 
z miłości do Chrystusa i drugiego człowieka jest podstawą 
wspólnego życia i dążenia do Boga.

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE

Słowo na czas Wielkiego Postu...

„Post pomaga nam uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje wielu 
naszych braci. Dobrowolny post pomaga nam naśladować styl 
Dobrego Samarytanina, który pochyla się nad cierpiącym bratem 
i śpieszy mu z pomocą. Nasz wolny wybór, jakim jest rezygnacja 
z czegoś, aby pomóc innym, w konkretny sposób pokazuje, że bliźni 
przeżywający trudności nie jest nam obcy”.

Benedykt XVI

Liczbą, która znalazła nadzwyczaj praktyczne zastosowanie jest 
10 (system dziesiętny wziął się zapewne z liczenia na palcach rąk), 
choć posiada ona również święte i symboliczne znaczenie w pismach 
apokaliptycznych. Jest sumą świętych liczb 3 i 7, a ponadto uosabia 
skończoną doskonałość, wyrażającą się poprzez Dziesięcioro 
Przykazań.

Liczba 12 to nie tylko dwanaście pokoleń Izraela i dwunastu 
apostołów, ale także dwanaście miesięcy w roku i tyleż godzin 
w dniu: „Czyż	dzień	nie	liczy	dwunastu	godzin?” (J 11,9). Jak liczba 
7 stanowi sumę liczb 3 i 4, tak 12 jest iloczynem 3 i 4. Z�ydowski �ilozof 
Filon nazwał dwunastkę liczbą doskonałą.

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	po	Biblii, red. naczelny J. Fronczak

LICZBY W BIBLII

Biblia o finansach - UCZCIWOŚĆ

Ponieważ wszyscy kombinują, ty też możesz być nieuczciwy. Nikt 
nie policzy grzechów, dla których fundamentem jest nazywanie 
oszustwa, sprytem i zaradnością. Pismo Święte nie pozostawia nam 
złudzeń co do oceny wszelkiej nieuczciwości. „Wstrętne dla Pana 
dwojakie ciężarki i waga fałszywa niedobra” (Prz 20,23). I nieważna 
jest skala przestępstwa. Nawet najmniejsza nieuczciwość jest 
grzechem. „Kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy ten i w wielkiej 
nieuczciwy będzie” (Łk 16.10). Pozostaje tylko pytanie, dlaczego Pan 
Bóg tak brzydzi się tego rodzaju niewinną zaradnością. Okazuje się 
bowiem, że możemy każdego dnia modlić się słowami ,,Jezu ufam 
Tobie”, a nieuczciwość naszych czynów może wykrzykiwać Bogu coś 
zupełnie przeciwnego. Właśnie, że Ci nie ufam Jezu, bo nie jesteś 
w stanie lub nie chcesz zapewnić mi zaspokojenia moich potrzeb. 
Dlatego muszę radzić sobie sam czasem delikatnie oszukując. 
Nieuczciwością możemy także mówić Panu Bogu, że nie ma mocy ani 
ujawnić mojej nieuczciwości ani mnie skarcić. Dlatego Pan Bóg 
wymaga absolutnej uczciwości nawet w najmniejszych sprawach. 
Nawet jak wszyscy wokół kombinują.

W miastach Brazylii wystawiane są Misteria Męki Pańskiej. Wiele 
osób przygotowuje się do odegrania ról nie tylko poprzez zapoznanie 
się ze scenariuszem i nauczeniem tekstu, ale i za pomocą postu, 
modlitwy i adoracji. 

WIELKI POST W DALEKICH ZAKĄTKACH ŚWIATA

W wielu zakątkach świata podczas Wielkiego Postu celebrowane 
są różne zwyczajowe obchody nawiązujące do ostatnich dni 
ziemskiego życia Jezusa. 

Źródło: https://artursac.blokspot.com

Jednym z miejsc, gdzie Misterium Męki Pańskiej zmienia życie 
całego miasta jest Nova Jerusalem w stanie Pernambuco w Brazylii. 
To miasto-teatr, zbudowane z kamienia granitowego, jest trzykrotnie 
pomniejszoną repliką Jerozolimy z czasów Jezusa. W samym 
przedstawieniu uczestniczy ponad tysiąc osób. Główne role grane są 
przez czołowych brazylijskich aktorów. Jednak większość aktorów to 
mieszkańcy Nova Jerusalem, którzy od lat wcielają się w te same 
postacie. Całe miasto żyje przygotowaniami do Misterium Męki 
Pańskiej. W różnych jego częściach wybudowano specjalne budynki 
imitujące miejsca z Jerozolimy, w których rozgrywane są 
poszczególne sceny przedstawienia. Spektakl podzielony jest na 
dziewięć scen. W każdej z nich aktorzy używają innych strojów 
przygotowywanych przez mieszkańców. Co roku na czas Misterium 
do Nova Jerusalem zjeżdża około 70 tysięcy osób.

Przed rozpoczęciem publicznej działalności Chrystus pościł przez 
40 dni i zadał cios pokusie diabelskiej; była w Nim moc Ducha Św. 
(Mt 4,2; Łk 4,2).a początek ustanowienia w Kościele liturgii 
Wielkiego Postu.

POST W BIBLII

Z	okazji	29	rocznicy	Święceń	Kapłańskich	
życzymy

	Ks.	Kanonikowi	Wiesławowi	Kiebule
	zdrowia,	sił	oraz	radości	

	w	kolejnych	latach	pięknej	posługi	na	chwałę	Pana.

								

Z	okazji	29	rocznicy	Święceń	Kapłańskich	
życzymy

	Ks.	Kanonikowi	Wiesławowi	Kiebule
	zdrowia,	sił	oraz	radości	

	w	kolejnych	latach	pięknej	posługi	
na	chwałę	Pana

abc

Na wakacyjnych szlakach: Bazylika Mniejsza Nawiedzenia NMP w Bardzie

DZIĘKUJEMY	WSZYSTKIM	
STRAŻAKOM

za	ich	służbę	i	gotowość	do	
niesienia	pomocy	oraz	życzymy	
Bożego	błogosławieństwa	na	

każdy	dzień.

Z	okazji	Dnia	Św.	Floriana,

def

CYTAT TYGODNIA:

bł. ks. kard. Stefan Wyszyński

Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała 

miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala

Z Bożej apteczki pierwszej pomocy

zła	się	nie	ulęknę,	bo	Ty	jesteś	ze	mną.	Twój	kij	i	Twoja	laska	są	tym,	co	
mnie	pociesza (Ps 23, 4).

Czym jest śmierć? S�mierć jest snem. Biblia mówi: To	powiedział,	
a	następnie	rzekł	do	nich:	«Łazarz,	przyjaciel	nasz,	zasnął,	lecz	idę,	aby	
go	 obudzić».	 Uczniowie	 rzekli	 do	 Niego:	 «Panie,	 jeżeli	 zasnął,	 to	
wyzdrowieje».	Jezus	jednak	mówił	o	jego	śmierci,	a	im	się	wydawało,	że	
mówi	o	zwyczajnym	śnie (J 11, 11-13).

 Poza tym, posiadamy moc zmartwychwstania pochodzącą od 
Chrystusa. Biblia mówi: Ponieważ	bowiem	przez	człowieka	[przyszła]	
śmierć,	 przez	 człowieka	 też	 [dokona	 się]	 zmartwychwstanie.	 I	 jak	
w	 Adamie	 wszyscy	 umierają,	 tak	 też	 w	 Chrystusie	 wszyscy	 będą	
ożywieni (1 Kor 15, 21-22).

Jak radzić sobie z obawą przed śmiercią? Nie 
musimy obawiać się śmierci, jeżeli jest z nami Bóg. 
Biblia mówi: Chociażbym	 chodził	 ciemną	 doliną,

S�mierć nie kończy wszystkiego! Biblia mówi: Ożyją	Twoi	umarli,	
zmartwychwstaną	 ich	 trupy,	 obudzą	 się	 i	 krzykną	 z	 radości	
spoczywający	w	prochu,	bo	rosa	Twoja	jest	rosą	światłości,	a	ziemia	
wyda	cienie	zmarłych (Iz 26, 19).

S�w. Andrzej zginął śmiercią męczeńską około 70 roku, zostając 
ukrzyżowany w greckiej Achai, 

Relikwie świętego Andrzeja

śp. Andrzej Rzemieniec

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

W  i k o n o g r a fi i  p r z e d s t a w i a  s i ę 
ś w .  A n t o n i e g o  -  O p a t a  j a k o  e r e m i t ę 
z brodą lub jako mnicha w kapturze.

Urodził się w Egipcie ok 250 r. Jego rodzice byli bardzo bogatymi 
chrześcijanami. Kiedy zmarli, rozdał swój majątek i udał się na 
odosobnienie. Na początku mieszkał w grocie, potem w innych 
miejscach, zawsze na uboczu. Z czasem zaczęli gromadzić się wokół 
niego naśladowcy. I tak stał się ojcem jednej z najważniejszych rewolucji 
w Kościele, która rozpoczęła się w IV w. na Bliskim Wschodzie i trwa 
w chrześcijaństwie do dziś. Antoni był pustelnikiem, ale jak tylko mógł 
wspierał ludzi modlitwą, radami, stawał swoim autorytetem po stronie 
ortodoksji w sporze z Arianami. Jego uczniem był jeden z 
najważniejszych biskupów starożytności, wielki obrońca wiary – św. 
A t a n a z y  W i e l k i .  A n t o n i  z m a r ł 
w opinii świętości, w roku 356. Żył ponad sto lat, z czego 90 na pustyni. 
Święty Antoni był czczony jako patron rycerzy, dzwonników, pasterzy 
trzody chlewnej, rzeźników i grabarzy; uważano go za opiekuna 
z w i e r z ą t  d o m o w y c h ,  s z c z e g ó l n i e  ś w i ń ;  w z y w a n o  g o 
w przypadkach zarazy, trądu i syfilisu; wierzono, że strzeże przed 
ogniem.

Święci na trudne czasy: ŚW. ANTONI WIELKI

ŚLADAMI	JEZUSA:	
ZIEMIA	ŚWIĘTA	Z	ARCYBISKUPEM	RYSIEM

Dzisiejszej niedzieli podążamy za słowami Ewangelii 
św. Łukasza na Górę Błogosławieństw. Obecnie wznosi się tu 
świątynia z lat trzydziestych XX wieku. Można w tym miejscu 
spokojnie usiąść i patrząc na Jezioro Galilejskie, oddać się 
kontemplacji.

Warto uświadomić sobie, że wygłoszone tu przez Jezusa 
kazanie jest najważniejszym przed Górą Kalwarią, gdyż to jest 
cała synteza Jego nauczania i interpretacja przykazań. W wersji 
Łukasza Jezus wygłasza cztery błogosławieństwa na równinie, 
u stóp góry, na której wcześniej spędził całą noc na modlitwie. 
Natomiast Ewangelia św. Mateusza opisuje to samo wydarzenie 
jako kazanie wygłoszone na górze, wybrzmiewające ośmioma 
błogosławieństwami. Paradoksalnie świadczy to o wiarygodności 
przekazu – gdyby miała to być zmyślona historia, wersje 
zostałyby ujednolicone. Czytając błogosławieństwa warto 
skorzystać z zasady, że każde z nich czytamy od tyłu. Zobaczmy to 
na przykładzie chyba najpiękniejszego z nich: Błogosławieni	
czystego	serca,	albowiem	oni	Boga	oglądać	będą. Zobaczyć Boga. 
Na tym polega szczęście. Ale żeby móc oglądać Boga, aby móc go 
ostatecznie zobaczyć, trzeba mieć czyste serce. 

„Dzięki łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy 

ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien 

być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów 

przeszłości i czynieniu [dobrych] postanowień na przyszłość. 

Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania”. 

Ojciec Pio

Andre Frossard, w swojej książce „Portret Jana Pawła II”, ukazuje 
osobistą relację świętego papieża z tych przykładów, które dawał mu 
ojciec: W wieku dziesięciu, dwunastu lat byłem ministrantem, ale muszę 
wyznać, że niezbyt gorliwym. Moja matka już nie żyła… Mój ojciec, 
spostrzegłszy moje niezdyscyplinowanie, powiedział pewnego dnia: 
«Nie jesteś dobrym ministrantem. Nie modlisz się dosyć do Ducha 
Świętego. Powinieneś się modlić do Niego». I pokazał mi jakąś modlitwę. 
(…) Nie zapomniałem jej. Była to ważna lekcja duchowa, trwalsza 
i silniejsza niż wszystkie, jakie mogłem wyciągnąć w następstwie lektur 
czy nauczania, które odebrałem. Z jakim przekonaniem mówił do mnie 
ojciec! Jeszcze dziś słyszę jego głos.

18 lutego obchodzimy 81. rocznicę śmierci ojca św. Jana Pawła II. 
Wiele książek, wiele artykułów opisuje go jako człowieka, który potrafił 
w domu zrobić wszystko, potrafił opiekować się ciężko chorą żoną, 
sprzątać, prać, gotować, szyć... a wszystko to z godnością, po żołniersku 
i w pogodzie ducha. Wiele wypowiedzi wskazuje ten zespół cech 
charakteru Karola Wojtyły seniora, który jest konieczny, by dobrze 
wychować syna, będąc mu całym światem, kiedy matki już zabraknie, 
kiedy brat odejdzie także złożony chorobą. Dla młodego chłopca ojciec 
stał się ostoją, taką rzeczywistą opoką, na której mógł budować swoje 
przyszłe życie.

https://www.polskieradio.pl/39/156/Artykul/2457487,Karol-Wojtyla-senior-
%e2%80%93-prawdziwy-wzor-ojca

Karol Wojtyła senior – prawdziwy wzór ojca 

Amen.

i	głosiłeś	ewangeliczne	przesłanie	pokoju,	
Ty,	który	z	narażeniem	życia	urzeczywistniłeś	

Modlitwa	do	św.	Walentego

Ty,	który	–	dzięki	męczeństwu	przyjętemu	z	miłości	-
zwyciężyłeś	wszystkie	siły	obojętności,	nienawiści	

Prosimy	Cię,	wstawiaj	się	za	nami	do	Boga,	który	jest	
źródłem	wszelkiej	miłości	i	wszelkiego	piękna,	i	który	

żyje	i	króluje	na	wieki	wieków.	

Święty	Walenty,	opiekunie	tych,	którzy	się	kochają,	

i	śmierci,	wysłuchaj	naszą	modlitwę:	
W	obliczu	rozdarć	i	podziałów	w	świecie	daj	nam	

zawsze	kochać	miłością	pozbawioną	egoizmu,	abyśmy	
byli	pośród	ludzi	wiernymi	świadkami	miłości	Boga.	
Niech	ożywiają	nas	miłość	i	zaufanie,	które	pozwolą	

nam	przezwyciężać	życiowe	przeszkody.	

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek – 14.02.2022 – Święto Świętych Cyryla, mnicha,  
i Metodego, biskupa, patronów Europy 

 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 15) 
Wtorek – 15.02.2022 
 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 16) 
Środa – 16.02.2022 
 7:00 + Za śp. Walerię Kuchtę, Zofię Binczycką 

 20:00 

+ Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 17) 
+ Za śp. Leokadię Sobczyk w 25. rocznicę śmierci i męża 

Edwarda 
+ Za śp. Mariannę Zielińską w 1. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Jerzego Gryglika 
+ Za śp. Marka Cyrana w 35. rocznicę śmierci i Franciszka 

Cyrana w 1. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Tadeusza Krokosza w 20 rocznicę śmierci, 

Stanisława Krokosza, Leokadię i Władysława Glaz, 
Zbigniewa Pawlika i zmarłych z rodziny 

+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Stefana Sochę 
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską 
+ Za śp. Zofię Binczycką 
+ Za śp. Marka Tochowicza 
+ Za śp. Agnieszkę Dej 
+ Za śp. Bronisława Formickiego 

Czwartek – 17.02.2022 – Świętych Siedmiu Założycieli Zakonu 
  Serwitów NMP 

 18:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 18) 
Piątek – 18.02.2022 
 7:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 19) 
18:00 + Za śp. Janinę Warchoł w 43. rocznicę śmierci i Tadeusza 
Sobota – 19.02.2022  
 7:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 20) 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej i potrzebne łaski w dorosłym życiu dla 
Aleksandry z racji 18 urodzin 

Niedziela – 20.02.2022 – 7. Niedziela Zwykła 
 7:00 + Za śp. Jana Jabłońskiego (greg. 21) 
 9:00 + Za śp. Andrzeja Bednarczyka w 17. rocznicę śmierci 

 10:30 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej i potrzebne łaski dla Patrycji w 18. rocznicę 
urodzin 
+ Za śp. Antoniego Pateckiego w 8. rocznicę śmierci 

 12:00 + Za śp. Jana Cierpisza w 12. rocznicę śmierci 

 18:00 
+ Za śp. Józefa Pałkę w 1. rocznicę śmierci, Grażynę 

Wywiał, Krystynę Puka w 11. rocznicę śmierci 


