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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 5,38-43) 

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Słyszeliście, że powiedziano: „Oko za oko i ząb za ząb”. A Ja wam powiadam: Nie 

stawiajcie oporu złemu: lecz jeśli cię ktoś uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą 

i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię ktoś, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, 

i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie. Słyszeliście, że powiedziano: „Będziesz miłował swego bliźniego”, 

a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, 

którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego 

wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, 

którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, 

cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz 

niebieski».

Chrystus przed swoimi uczniami stawia konkretne i wymagające wysiłku wymagania. Nie oczekuje od swojego Kościoła przeciętności, 
lecz z odwagą mówi: bądźcie doskonali, jak doskonały jest Ojciec! A więc: bądźcie święci na Jego obraz! Ta świętość to zaangażowanie, by nie 
tylko nie być złym człowiekiem, ale robić jeszcze więcej: kochać nieprzyjaciół, iść dwa tysiące kroków, gdy szabatowe przepisy nakazują 
tysiąc. Czyli nie tylko pójść w niedzielę do kościoła, ale jeszcze bardziej uczynić ten dzień Bożym. Nie tylko nie skrzywdzić drugiego, ale dać 
mu coś od siebie. Takiego entuzjazmu świętości chce Chrystus od nas – swoich uczniów.

Dekalog – nieoceniona pomoc Boga

Ogłaszając – przez Mojżesza – Dekalog, Bóg miał na uwadze zasadniczo dwie sprawy. Po pierwsze, by człowiek nie gubiąc się 
w subiektywizmie, mógł właściwie ocenić wartość swego postępowania, by wiedział, co jest dobre, a co złe. Ponieważ prawo to zostało 
objawione, zyskało dodatkowy, niepodważalny autorytet głosu samego Boga. Odtąd prawo sumienia ma obiektywną podstawę do 
rozważań i dyskusji. To obiektywne ujęcie prawa moralnego stanowi wezwanie do możliwie doskonałego zapoznania się z jego 
wymaganiami. Kto opowiada się po stronie sumienia, komu zależy na jego doskonaleniu, staje przed Dekalogiem jako przed całożyciowym 
zadaniem, które trzeba wykonać. Wykonanie to, czyli zachowanie poszczególnych przykazań, jest jednak niemożliwe bez troski o coraz 
doskonalsze ich poznawanie. 

Drugi cel ogłoszenia dekalogu miał charakter społeczny. Bóg przez Mojżesza organizował życie społeczne narodu wybranego. Nie ma 
zaś społeczności bez prawa. Zgoda na przestrzeganie określonego prawa decyduje o powstaniu społeczności. Prawo łączy ludzi. Cały zatem 
Dekalog trzeba rozważać zarówno z punktu widzenia jednostki, a więc sumienia konkretnego człowieka, jak i z punktu widzenia 
społecznego, to znaczy grupy ludzi, którzy pragną wspólnie żyć według tego prawa. Życie religijno – moralne ze swej istoty ma charakter 
społeczny. Wspólne zachowywanie Dekalogu ułatwia jednostce życie według jego zasad i odwrotnie, wysiłek jednostki celem jego 
zachowania jest cennym wkładem w tworzenie atmosfery szacunku dla Bożego prawa we wspólnocie. Te dwa aspekty wzajemnie się 
uzupełniają i warunkują.

ks. Norbert Sarota

Popielec i jego symbolika

Obrzęd posypywania głów wiernych popiołem wywodzi się ze 
starożytności, kiedy to ludzie, na znak pokuty posypywali swoje głowy 
popiołem. Tradycja ta w kościele pojawiła się już na początku VIII wieku, 
a papież Urban II uczynił ten obrzęd obowiązującym w całym kościele 
katolickim. 

Posypywanie głów popiołem ma symboliczne znaczenie: zastępuje 
akt pokutny. Do tego obrzędu wykorzystuje się popiół pochodzący 
z palm poświęconych w ubiegłoroczną Niedzielę Palmową. W czasie 
obrzędu księża, posypując głowy wiernych, wymawiają symboliczne 
słowa mające uświadomić wiernym kruchość życia: „Nawracajcie się 
i wierzcie w Ewangelię” lub „Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się 
obrócisz”.

Według zwyczajów ludowych tego dnia praktykowano również tak 
zwane popłuczyny: gospodynie czyściły – myły i wyparzały wszystkie 
garnki, w których gotowano mięso. Nie były one używane podczas postu. 
W S� rodę Popielcową zasłaniano obrazy i lustra kojarzące się ze 
zbytkiem. Chowano też ubrania i ozdobne suknie. Stroniono od żartów, 
a dzieciom chowano zabawki. Jednym ze zwyczajów S� rody Popielcowej 
była w XIX w. tzw. kłoda popielcowa. Pozostający w stanie wolnym 
musieli ciągnąć ciężką kłodę w ramach kary: kłoda symbolizowała 
jarzmo małżeńskie. W XVIII wieku zastępowano to zawieszaniem na 
plecach skorupek jaj lub śledzia.
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Dlaczego Wielki Post trwa 40 dni?

Wielki Post rozpoczyna się S� rodą Popielcową i trwa do 
początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej, sprawowanej 
w Wielki Czwartek. Czas trwania ma odniesienie do 
trwającego 40 dni postu samego Chrystusa. Liczba 
czterdzieści ma znaczenie symboliczne i tradycyjnie 
wskazuje na pełnię i doskonałość. W Starym Testamencie to 
okres szczególnego działania Boga:
ź 40 dni trwał potop, który miał oczyszczać ziemię 

z grzechów;
ź 40 lat trwała wędrówka ludu Izraela przez pustynię do 

Ziemi Obiecanej;
ź 40 dni Mojżesz przebywał na górze Synaj;
ź Prorok Ezechiel opisywał nakaz 40-dniowej pokuty za 

grzechy Judy;
ź Prorok Jonasz 40 dni nawoływał mieszkańców Niniwy do 

nawrócenia;
ź Dawid z synem Salomonem władali Izraelem po 40 lat 

każdy;
ź Według Prawa Mojżeszowego kobieta po porodzie przez 

40 dni była uznawana za nieczystą.
W Nowym Testamencie czytamy, że Jezus przez 40 dni po 

swojej męce i śmierci objawiał się uczniom.

02.02.1931 r. - pierwsze objawienie Chrystusa 
s. Faustynie Kowalskiej

VI Nocna Droga Krzyżowa

małopolskim szlakiem św. Jakuba
z Michałowic do Więcławic

28.02.2020 r.
(I Piątek Wielkiego Postu)

Początek godz. 18:00 
w kościele w Michałowicach

Szczegóły: 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.

Do użytku
wewnętrznego

Uzdrowienie	umierającej	kobiety

W szczecińskim szpitalu leżała ciężko chora kobieta, która 
chorowała na serce, wątrobę, nerki oraz zapalenie stawów. Lekarze 
skierowali do męża pacjentki orzeczenie, że są bezsilni, ponieważ 
leki na jedną chorobę powiększają drugą, co w końcu doprowadzi do 
całkowitego wycieńczenia organizmu. 

Mąż po tej wiadomości wysłał list na Jasną Górę z prośbą o Mszę 
św., która została odprawiona 17 maja 1961 roku o godzinie 9:00. 
Sam udał się do kościoła w swojej para�ii i gorliwie się modlił do 
Matki Boskiej Jasnogórskiej. Kiedy w niedzielę, 19 maja udał się do 
szpitala spotkała go radosna niespodzianka – umierająca kilka dni 
temu kobieta, siedziała na parapecie okna, oczekując kogoś z domu.

Okazało się, że w piątek, 17 maja o godzinie 9:00 poczuła się 
nagle lepiej, doznała ulgi w cierpieniu, zaczęła normalnie oddychać 
i spostrzegła, że opuchlizna na nogach ustąpiła. Została całkowicie 
uzdrowiona.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
VII Niedziela zwykła – 23.02.2020

Dziś rozpoczynamy 53. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu.
 26 lutego przypada Środa Popielcowa. Msze Święte w naszym 

kościele z obrzędem posypania głów popiołem o godz. 7:00, 
16:30, 18:00 i 20:00. W tym dniu obowiązuje post ścisły.

W głębszym przeżyciu Wielkiego Postu pomogą nam nabożeństwa 
wielkopostne:

ź 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. 
12:00 oraz o godz.15:00 (wyjątkowo w niedzielę 1 marca nie będzie 
drogi krzyżowej po Mszy św. o godz. 12:00 ze względu na spotkanie 
z rodzicami dzieci przygotowujących się do I Komunii Św.). Dzieci 
w piątki po drodze krzyżowej o godz. 17:00 będą otrzymywały 
obrazki związane z tą tematyką.

ź Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.
Spotkanie dzieci klas III przygotowujących się do I Komunii Św. 

będzie w przyszłą niedzielę (1.03) na Mszy św. o godz. 12:00. Po 
Mszy św. spotkanie z rodzicami w kościele.

Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę (29.02) o godz. 9:45. 
Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę (29.02) o godz. 
9:00 w salce na plebanii. 

Zapraszamy dzieci na spotkania Oazy Dzieci Bożych w każdą niedzielę 
po Mszy św. o godz. 12:00 w salce na plebanii.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Przystąpiliśmy do renowacji Kaplicy Miłosierdzia. 
Zaplanowane prace wymagają dużych nakładów finansowych, 
ale mimo to postaramy się dokonać tego dzieła. Przeznaczymy na 
ten cel składkę z każdej pierwszej niedzieli miesiąca od lutego do 
maja. Bardzo mile widziani są sponsorzy. Wszyscy, którzy 
zechcieliby wesprzeć to przedsięwzięcie ofiarą, proszeni są 
o złożenie daru serca w kopertach (z zaznaczeniem imienia, 
nazwiska i adresu) lub przelanie na konto parafialne (nr konta 
bankowego parafii w Michałowicach:

   63 8589 0006 0180 0000 3681 0001).

Krainy biblijne...

Jerycho - najstarsze miasto świata, mające około 11 tys. lat, swą 
przedziwną urodą i historią przyciąga corocznie rzesze pielgrzymów 
i turystów. W czasach biblijnych zostało zdobyte i zniszczone przez 
Izraelitów pod wodzą Jozuego, jego mury runęły na głos trąb. Kwitła 
tu szkoła proroków odwiedzana przez Eliasza i Elizeusza. Potem 
Marek Antoniusz podarował Jerycho Kleopatrze, która sprzedała je 
Herodowi Wielkiemu. Za jego czasów miasto osiągnęło szczyt 
swojego rozwoju. Herod zbudował tu hipodrom, amfiteatr, dwa 
pałace, twierdzę, liczne ogrody i akwedukt. Urządził tu swoją 
rezydencję zimową. Współczesne Jerycho miało zgodnie z decyzją 

ONZ z 1947 roku znajdować się w arabskim państwie w Palestynie. 
Jednak w wyniku wojny żydowsko-arabskiej w 1948 roku znalazło się 
pod okupacją jordańską. W 1967 roku Izraelczycy zajęli Jerycho. 
Jednak w 1994 roku miasto zostało przekazane pod palestyńską 
administrację, w ramach Autonomii Palestyńskiej. Jerycho swoją 
egzystencję zawdzięcza źródłu, którego nazwa arabska brzmi Ein es-
Sultan (Źródło Sułtana), zaś potocznie nazywane jest źródłem Elizeusza 
(NahalElisha). Obecnie to głównie ośrodek handlowy i turystyczny. 
Można tu zwiedzać pozostałości jednego z najwcześniejszych osiedli 
ludzkich, otoczonego potężnym murem kamiennym.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Irena Turczyńska-Baleń

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 24.02.2020  

 18:00 
+ Za śp. Jana Krupę, Alojzego i Anielę Krupę, 
 Franciszka i Zofię Koza, Leontynę, Józefa, Stefanię  
 i Wiktora Górskich oraz Andrzeja Falkowskiego 

Wtorek – 25.02.2020 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
i potrzebne łaski dla Mirosławy i Adama w 25. rocznicę 
ślubu 

Środa Popielcowa – 26.02.2020  
 7:00 + Za śp. Zofię Kawalec 
 16:30 + Za śp. Irenę Turczyńską-Baleń 

 18:00 
Dziękczynna z okazji urodzin Agnieszki z prośbą o dal-
szą opiekę i wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny, 
o powrót do zdrowia i potrzebne łaski dla Michała 

 20:00 

O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego  
i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny 
O szczęśliwe rozwiązanie dla Katarzyny i o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla matki  
i dziecka 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
W intencji Marty – dziękczynno-błagalna o zdrowie  
i błogosławieństwo Boże 
+ Za śp. Artura Tuptę 
+ Za śp. Domicelę i Jana Pateckich, Zbigniewa  
 i Mariana Pateckich, Anielę, Tadeusza  
 i Józefa Wywiał 
+ Za śp. Leszka Babeckiego 
+ Za śp. Matyldę Nogieć 
+ Za śp. Stefana Tochowicza w rocznicę śmierci 
+ Za śp. Tadeusza Krawczyka, zmarłych z rodziny 
 Woźniczka i Alinę Krzywdę 
+ Za śp. Tadeusza Krokosza w 18. rocznicę śmierci, 
 Stanisława Krokosza, Leokadię i Władysława Glaz, 
 Zbigniewa Pawlika i zmarłych z rodziny 

Czwartek – 27.02.2020  
 18:00 + Za śp. Walerię i Jerzego Nogieć 
Piątek – 28.02.2020  
 7:00 + Za śp. Edwarda Zębalę 
 18:00 + Za śp. Gabriela Miernika 
Sobota – 29.02.2020  
 7:00 + Za śp. Irenę Kopeć 
 18:00 + Za śp. Matyldę Nogieć 
Niedziela – 01.03.2020  
 7:00 + Za śp. Zbigniewa Tochowicza w 2. rocznicę śmierci 
 9:00 + Za śp. Michalinę i Mariana Walczak 
 10:30 + Za śp. Wiesława Tryjańskiego 

 12:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Grzegorza w 40. rocznicę urodzin 
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże 
dla Marii i Stanisława Lorenc w 65. rocznicę ślubu 

 18:00 
+ Za śp. Anielę Sobczyk w 1. rocznicę śmierci i męża 
 Mariana 


