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Duch wyprowadza Jezusa na pustynię. Jest taki czas, kiedy i my otrzymujemy takie zaproszenie - do wyjścia poza codzienność, znalezienia 

przestrzeni dla Boga. To jest czas trudny. Dla Jezusa także był. Ale to czas błogosławiony, czas nawrócenia, przemiany, przedwiośnia przed 

tym, co nowe, radosne, żywe, piękniejsze... Nie bójmy się wejść za Chrystusem na pustynię ze wszystkim, co mamy, ciałem i duszą, modlitwą, 

postem i jałmużną, by całe nasze życie mogło przeniknąć tym przedwiośniem, oczyszczonym pięknem.

Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 1, 12-15) 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. A przebywał na pustyni czterdzieści dni, kuszony przez Szatana, i był ze zwierzętami, aniołowie 

zaś Mu służyli. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest 

królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!»

Bóg dał nam świat. Wszystko przygotował na przyjście człowieka. I niebo i gwiazdy, oceany i góry, zwierzęta i kwiaty, ryby morskie 
i ptaki. Dla człowieka. Tylko dla niego. Bo go ukochał. A kto kocha, chce dawać prezenty.

Bóg nie skończył na tym. Daje następny dar. Mówi do człowieka: To wszystko jest wspólne. Nie chcę, żeby jeden tyran zawładnął tym 
wszystkim, a inni byli niewolnikami. Nie chcę, żeby człowiek niepełnosprawny nie miał chleba, nie miał dachu nad głową. To wszystko 
jest wspólne dla was. Rządźcie tym!

Skończyliśmy mówić o szóstym przykazaniu, zastanowimy się, co nam Bóg chce przekazać w przykazaniu siódmym – „Nie kradnij!”

Bóg mówi do człowieka: „Masz władzę nad tym wszystkim. To jest twoje. Rządź tym, bądź szczęśliwy ty i twoje potomstwo”. 

Bóg nie jest skrajnym kapitalistą. Ale Bogu dzięki, że nie jest Bóg również komunistą. Dał nam kolejny prezent.
– Człowieku! Masz prawo do własności prywatnej. To dzięki niej możesz być wolny, nie musisz żebrać. Nie musisz błagać jak 

niewolnik o kawałek chleba. Dzięki niej masz zabezpieczony w jakiejś mierze byt swój i swojej rodziny. Dzięki niej czujesz się 
bezpieczniejszy. Nie musisz drżeć każdego ranka, czy dożyjesz zmierzchu. Możesz sobie kupić to, co ci się podoba, a na co cię stać. Dzięki 
własności prywatnej czujesz się odpowiedzialny za to, co masz. Dobrze wiesz, że to co wspólne, bywa nieraz niszczone, niepilnowane, 
niezadbane.

Dając świat i władzę, Bóg dał nam kolejny prezent – hierarchię wartości. To świat jest dla ciebie, a nie ty dla świata. Rządź rozumnie. 
Nie może zwierzę rządzić człowiekiem. Nie można żywić 10 piesków, kiedy za ścianą umiera z głodu sąsiadka. Czy czasem daru miłości do 
bliźnich, który dał ci Bóg, nie ukradłeś i nie dałeś ulubionemu zwierzątku?

ks. Norbert Sarota

Bóg dał nam hierarchię wartości. Rozumne rządy światem i tym, co na nim jest – to dar Boga.

Drodzy Czytelnicy!
1

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 
B o ż e j 
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.

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. 

DZIĘKUJEMY NASZYM BABCIOM I DZIADKOM
słowami modlitwy Benedykta XVI:

Panie Jezu, narodziłeś się z Maryi Dziewicy, córki 
świętych Anny i Joachima. Patrz z miłością na 
dziadków na całym świecie. 

Wspieraj ich! Kiedy przybywa im lat, niech wciąż 
będą dla swojej rodziny mocnymi filarami wiary 
ewangelicznej, stróżami szlachetnych wartości 
rodziny, żywymi skarbcami trwałych tradycji 
religijnych. (...)

Za miłość, dobroć, przekazaną wiarę, mądrość życiową

Ochraniaj ich! Oni są bogactwem dla rodzin, dla 
Kościoła i dla całego społeczeństwa. 

Panie Jezu, pomagaj rodzinom i społeczeństwu 
doceniać obecność i rolę dziadków. Spraw, by nigdy 
nie byli zaniedbywani ani wykluczani, ale zawsze 
znajdowali szacunek i miłość. (...)
Maryjo, Matko wszystkich żyjących, nieustannie 

otaczaj opieką dziadków, bądź z nimi podczas 
ziemskiej pielgrzymki, i niech za sprawą Twoich 
modlitw wszystkie rodziny spotkają się kiedyś 
w niebieskiej ojczyźnie, gdzie Ty czekasz na 
wszystkich ludzi, by ich przygarnąć w wielkim 
uścisku życia bez końca. Amen.

BIBLIA O FINANSACH

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.

Dekalog - Przykazanie VII

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Tadeusz Warchoł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

PROROCY W BIBLII...

Wspomnienie św. Szczepana - dlaczego święcimy owies? 

W drugi dzień S� wiąt Bożego Narodzenia obchodzimy 
S� więto św. Szczepana, jednego z pierwszych diakonów 
Kościoła, który oddał swoje życie za wiarę w Jezusa Chrystusa. 
„Pełen łaski i mocy Ducha S�więtego” głosił Słowo Boże, za co 
został oskarżony, wygnany za miasto i tam ukamienowany 
(Dz 7,54-60). Postawiono mu fałszywe zarzuty, podobnie jak 
Jezusowi. Na wzór Mistrza on również przebaczył przed 
śmiercią swoim oprawcom. „Stąd	 tak	 wielkie	 znaczenie	 ma	
święto	 pierwszego	męczennika,	 które	 obchodzimy	 pierwszego	
dnia	po	Bożym	Narodzeniu:	Jezus,	który	narodził	się	w	Betlejem,	
dał	za	nas	życie,	abyśmy	my	narodzeni	powtórnie	przez	wiarę	
i	 chrzest	byli	gotowi	poświęcić	nasze	życie	z	miłości	do	braci” 
(Jan Paweł II). Dlatego 26 grudnia wierni modlą się za 
chrześcijan prześladowanych na całym świecie, a księża 
przywdziewają czerwone szaty. Tego dnia święcimy owies, 
który symbolizuje kamienie spadające na św. Szczepana, jak 
również troski gospodarza o ob�ite plony. Zgodnie z tradycją 
ludową młodzież obrzuca poświęconym owsem idącego przez 
kościół księdza, a po Mszy św. - niezamężne dziewczęta.

Mam	 nadzieję,	 że	 Siostra	 Faustyna	 obecna	 w	 cząstce	
relikwii,	będzie	prowadziła	nas	wszystkich	do	głębokiej	relacji	
z	 Panem	 Jezusem	 i	 otworzy	 nas	 na	 doświadczanie	 Jego	
Miłosiernej	Miłości.

Uroczyste	 przyjęcie	 św.	 Siostry	 Faustyny	 w	 znaku	
relikwii	odbędzie	się	w	przyszłą	niedzielę	podczas	Mszy	
Św.	o	godz.	10:30.	Chciałbym,	aby	najbliższy	tydzień	stał	się	
czasem	duchowego	przygotowania	na	to	wydarzenie.	Toteż	
jutro	(5	października)	we	wspomnienie	św.	Siostry	Faustyny	
odmówimy	Koronkę	Miłosierdzia	przed	Mszą	św.	wieczorną	
o	 godz.	 17:45.	 Zachęcam	 też	 do	 podjęcia	 zobowiązania	
codziennej	 lektury	 fragmentu	Dzienniczka	 lub	 odmówienia	
Litanii	do	Bożego	Miłosierdzia.

z	radością	informuję,	że	nasza	para�ia	otrzymała	relikwie	św.	
Siostry	 Faustyny.	 Wierzę,	 że	 obecność	 tej	 Wielkiej	 Świętej	
przyczyni	 się	 do	 głębszego	 poznania	 tajemnicy	 Bożego	
Miłosierdzia.

Siostry	i	Bracia,

ks.	Proboszcz	Wiesław	Kiebuła

22	października	
-	wspomnienie	św.	Jana	Pawła	II

W służbie chorym i cierpiącym – Matka Teresa z Kalkuty

Matka Teresa z Kalkuty przeszła do historii jako „matka ubogich”. Szanowana 
i czczona z powodu zaangażowania w pomoc biednym, chorym i umierającym, 
stanowi wzór oddania bliźniemu. Utworzyła stację dla chorych na trąd, nauczała dzieci 
ze slumsów i odwiedzała domy potrzebujących. Wraz z dziewczętami z innych krajów 
założyła Zgromadzenie Sióstr Misjonarek Miłości. Misjonarki zobowiązały się do 
życia w ubóstwie, czystości i posłuszeństwie oraz do bezinteresownej służby 
najbiedniejszym z biednych. Matka Teresa założyła w Kalkucie dom dla biednych 
i potrzebujących – Dom Czystego Serca. Umierający zebrani z ulic mogli w nim dożyć 
swoich ostatnich dni. W latach 60-tych XX wieku stworzyła „Miasto Pokoju” dla 
chorych na trąd. Tego typu placówki wkrótce zaczęły powstawać w wielu innych 
miastach Indii oraz poza granicami kraju. Misjonarka w całych Indiach otwierała 
hospicja, domy dziecka oraz domy dla trędowatych. W 1985 roku został założony 
przez świętą dom dla chorych na AIDS w Nowym Jorku, była to pierwsza tego typu 
placówka na świecie.

D z i a ł a l n o ś ć  M a t k i  T e r e s y ,  j e j  w y t r w a ł o ś ć 
w pomocy bliźnim i wiara zostały uhonorowane Pokojową Nagrodą Nobla, a w 2016 
roku Jan Paweł II zaliczył ją do grona świętych. Postawa Matki Teresy uczy nas 
wszystkich dostrzegać ludzi najbardziej potrzebujących i nie przechodzić obojętnie 
wobec cierpienia drugiego człowieka.

Do	przemyślenia...	Opowieść	„Specjalny	anioł”

- 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. 

Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

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.

- 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.

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:

Wiele liczb w Biblii ma znaczenie symboliczne. 
Wśród nich najczęściej spotykamy liczby: jeden, 
dwa, trzy, cztery, siedem, dziesięć i dwanaście.

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

Liczba jeden jest symbolem monoteizmu 
i jedności: Pan	 jest	 naszym	 Bogiem	 –	 Panem	
jedynym [Pwt 6, 4],	a	także	mężczyzna	(…)	łączy	się	
ze	 swą	 żoną	 tak	 ściśle,	 że	 stają	 się	 jednym	ciałem	
[Rdz 2, 24]. W Nowym Testamencie św. Paweł 
zwraca się do Efezjan: Jedno	 jest	 Ciało	 i	 jeden	
Duch	(…).	Jeden	jest	Pan,	jedna	wiara,	jeden	chrzest.	
Jeden	jest	Bóg	i	Ojciec	wszystkich [Ef 4, 4-6].

Liczba dwa zakłada parę, rodzaj dopełnienia, 
które nie jest możliwe, jeśli dwie istoty lub rzeczy 
i s t n i e j ą  o d d z i e l n i e .  L u d z ko ś ć  p o w s t a ł a 
z mężczyzny i kobiety. Po dwa zwierzęta z każdego 
gatunku wchodzą na arkę Noego. Mojżesz 
otrzymuje dwie tablice z Prawem na górze Synaj. 
Po to, by wnieść oskarżenia przed sąd, potrzeba 
dwóch świadków.

LICZBY W BIBLII - część I

11 lutego - 
wspomnienie 

Najświętszej Maryi 
Panny z Lourdes

CHRYSTUS CIERPIĄCY W SZTUCE SAKRALNEJ cz. I

Szczególną rolę pełniło tu wyobrażenie ukrzyżowanego Chrystusa, początkowo 
umieszczane w księgach liturgicznych, potem na belce tęczowej w kościołach, czy też na 
ściennych polichromiach. Od pierwszej połowy XV w. ilustracje Męki Chrystusa 
zaistniały na ruchomych skrzydłach szaf 
ołtarzowych. Toteż tryptyk był najliczniej 
reprezentowanym typem nastawy w Małopolsce.

Rozpamiętywanie Męki Chrystusa stanowiło i nadal stanowi szczególną formę 
pobożności w przeżywaniu Wielkiego Postu. Pomagała w tym sztuka sakralna, która 
działając na wyobraźnię, przybliżała tajemnice wiary wszystkim, gdy umiejętność 
czytania była mało rozpowszechniona, a dostęp do literackich opisów ograniczony. 

Oprócz ilustracji wydarzeń z historii Męki 
Pańskiej do tematyki pasyjnej należą również 
dewocyjne przedstawienia cierpiącego Jezusa. 
Motyw Chrystusa Frasobliwego wywodzi się 
z przedstawienia Syna Bożego oczekującego na 
mękę.  Rzeźby Chrystusa Frasobl iwego 
znajdowane są w kapliczkach przydrożnych czy 
domowych  o ł t a r zykach .  Szczegó lnym 
świadectwem przeżywania tajemnic Męki 
Chrystusa wywodzącym się z literatury 
dewocyjnej jest „Pietà”. Ewangelie nic nie mówią 
o obecności Matki Jezusa przy zdjęciu z krzyża, 
ale pobożność chrześcijańska przez wieki 
niezmiennie umieszcza Maryję pod krzyżem, gdy 
trzyma martwe ciało Jezusa przed złożeniem do 
grobu. 

Znak pokoju

„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).

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.

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



Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

W dniach 14-17 marca odbędą się w naszej parafii rekolekcje 
wielkopostne, które poprowadzi ks. Andrzej Gołębiowski, 
salezjanin, katecheta, komentator programów katolickich.

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00. Za udział 
w Gorzkich Żalach, a także w Drodze Krzyżowej możemy uzyskać 
odpust zupełny. Oprócz udziału w nabożeństwie należy wypełnić 
zwykłe warunki uzyskania odpustu: musimy wykluczyć 
przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, 
musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą 
i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
I Niedziela Wielkiego Postu – 21.02.2021

Przeżywamy pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, czasu nawrócenia, 
pokuty. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas 
szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu. Uczyńmy 
wszystko, co możliwe, by ten czas doprowadził nas do pogłębienia 
duchowej relacji z Bogiem.

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, będą zbierane na tacę podczas 
nabożeństw Gorzkich Żali. Można też złożyć ofiarę do skarbony koło 
kropielnicy i na konto parafialne.

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 
i o godz. 16:00.

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

Co nieco o klimacie Ziemi Świętej

Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, a najcieplejszym 
sierpień. W lecie dni są krótsze niż w Polsce, a w zimie dłuższe. 
Słońce w najdłuższym dniu (21 czerwca) świeci 14 godzin, zaś 
w najkrótszym (22 grudnia) 10 godzin. Charakterystyczne jest 
krótkie trwanie zmierzchu, po zachodzie słońca prawie natychmiast 
zapada noc. Ziemia Święta ma tylko dwie pory roku: suchą (lato) 
i deszczową (zima). Pora zimowa rozpoczyna się w październiku 
i trwa do kwietnia. Największe ulewy występują w grudniu i styczniu. 
Istnieją tu trzy strefy klimatyczne: klimat śródziemnomorski 
w strefie przybrzeżnej, z łagodną zimą i gorącym latem, ze średnią 
temperaturą w skali roku 20°C; klimat umiarkowany na 
płaskowyżu i w górach ze średnią temperaturą 17°C oraz klimat 
tropikalny w dolinie Jordanu ze średnią temperaturą 25°C.Wiatry 
z i m n e  i  s u c h e ,  k t ó r e 
w  l e c i e  w i e j ą  z  p ó ł n o c y 
i z północnego wschodu, łagodzą upały tej pory roku. W zimie 
n a t o m i a s t  w i e j e  w i a t r 
z południowego zachodu, który łącząc się z wiatrem zachodnim (od 
morza) przynosi deszcz. 

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. 

Cudowne uratowanie wzroku

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. 

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

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

śp. Marek Habryń

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

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.

„Wizyta”

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

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

     Bruno Ferrero

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

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.

- 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.

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

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

Do przemyślenia...

26	stycznia	-	Niedziela	Słowa	Bożego

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

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.

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.

ks.	Norbert	Sarota

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

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

Zapraszamy

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

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Stanisław Galias 

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Święto Ofiarowania Maryi – 21 listopada

Rodzice Maryi, święci Joachim i Anna byli bardzo pobożnymi 
ludźmi. Wielokrotnie błagali Boga o potomstwo i nigdy nie 
rezygnowali z gorących modlitw i hojnych darów dla świątyni. 
Kiedy Święty Joachim był już w podeszłym wieku, nadal wielkie 
pragnienie małżonków nie było spełnione. W tradycji 
wczesnochrześcijańskiej znajdziemy piękną opowieść o 
czterdziestodniowej wielkiej modlitwie, jaką dziadek Pana Jezusa 
zanosił wówczas do Boga na miejscu pustynnym. Wszystko mogło 
wskazywać na to, że Joachim umrze bez potomstwa, ale on do 
końca wierzył w to, że jest cenny w oczach Boga, że Bóg się o niego 
troszczy i że nie zostawi jego modlitw bez odpowiedzi. Wiemy, że 
równie gorąco modliła się o potomstwo Święta Anna, która nawet 
obiecała, że dziecko, które się urodzi będzie poświęcone Panu. 
Takiego ofiarowania rodzice Maryi dokonali, kiedy miała ona około 
3 lat.

Niepokalanie poczęta Maryja została w sposób szczególny 
ofiarowana Bogu przez swoich rodziców. 

Zachęcamy do przekazania  na działalność1% podatku  
Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic, które w 2021 roku pragnie 
nieść pomoc osobom zmagającym się z chorobą, biedą oraz 
samotnością.
Numer KRS: 0000406338
Numer konta bankowego:
BSR KRAKÓW 57 8589 0006 0180 0550 5630 0001

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.

O okrutnym Herodzie

Dominikanie noszą biały habit ze szkaplerzem i kapturem, 
czarnym skórzanym paskiem oraz różańcem. Na świecie jest ich 
około 6400, w tym ponad 450 Polaków, którzy głoszą rekolekcje, 
prowadzą duszpasterstwa akademickie i młodzieżowe, służą 
wsparciem ludziom dotkniętym problemem sekt.

Zakon	Dominikanów, inaczej Zakon Braci Kaznodziejów (z łac. 
Ordo Fratrum Praedicatorum/OP), został założony w 1206 r. na 
terenie południowej Francji przez Dominika Guzman, przyjmując 
regułę św. Augustyna. Dziesięć lat później zakon otrzymał aprobatę 
Stolicy Apostolskiej. Klasztory (pierwszy w Tuluzie) powstawały 
przeważnie w centrach miast i utrzymywały się z datków wiernych. 
Do Polski dominikanie przybyli w 1220 r., pod przewodnictwem 
św. Jacka. Najstarszy klasztor, pod wezwaniem S�w. Trójcy, założony 
został w Krakowie (1222 r.) i istnieje do dnia dzisiejszego. 

U podłoża duchowości dominikanów leży: pragnienie głoszenia 
słowa Bożego („kontemplować i przekazywać innym owoce 
kontemplacji”) oraz przeświadczenie, iż celem wszelkiego 
apostolstwa jest chwała Boża i zbawienie dusz. Istotne miejsce 
zajmuje również obowiązek studiowania Veritas, czyli Prawdy oraz 
kult Maryjny. S�w. Dominik kładł nacisk na teologiczne i �ilozo�iczne 
przygotowanie zakonników, pośród których odnajdujemy wybitne 
postacie świętych: Alberta Wielkiego, Tomasza z Akwinu i 
Katarzyny ze Sieny.

W pierwszych wiekach chrześcijaństwa wznoszono specjalne 
budynki, tzw. baptysteria, które były przeznaczone wyłącznie do 
obrzędu chrztu. Wraz ze zmianą praktyki chrzcielnej w XIII wieku 
(we Włoszech w XV w.), gdy zwyczaj zanurzania całego ciała 
zastąpiono polewaniem głowy, baptysteria zanikły i zastąpiły je 
chrzcielnice, czyli naczynie wypełnione wodą chrzcielną, 
umieszczone w każdym kościele para�ialnym bądź w specjalnej 
kaplicy.

Chrzcielnica jest miejscem świętym, najświętszym po ołtarzu 
i tabernakulum. Używa jej się wyłącznie do sakramentu chrztu. 
Najczęściej przyjmuje kształt kielicha/pucharu. Wykonywana jest 
z kamienia, metalu (brązu, ołowiu) bądź drewna. Proporcje 
i dekoracje chrzcielnic zmieniały się na przestrzeni wieków zależnie 
od stylu epok.

Baptysterium a chrzcielnica 

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

śp. Marianna Zielińska

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Urodziła się w 1774 roku w bardzo ubogiej chłopskiej rodzinie 
w Niemczech. W jej domu panowała za to atmosfera modlitwy 
i zdrowej pobożności. Już jako dziewczynka doświadczała łask 
mistycznych: ukazywał jej się Pan Jezus i Matka Boża; ona sama 
uważała te doświadczenia za coś zwyczajnego. Myślała wtedy, że 
także inne dzieci mają podobne wizje. Mając 24 lata otrzymała 
stygmaty korony cierniowej, na jej głowie pojawiły się rany, które 
ukrywała pod noszoną stale opaską. Jej cierpliwa, ufna modlitwa 
stawała się jeszcze bardziej naznaczona specjalnym działaniem 
Boga. Pan Jezus wybrał ją, by się do Niego upodobniła i to 
w tajemnicy Jego Męki, którą nieustannie rozważała. Przed jej 
oczyma przesuwały się kolejne sekwencje okrutnego cierpienia 
Pana, które na podstawie jej słów zostały spisane przez poetę 
i pisarza Klemensa Brentano. Tak powstała bardzo znana książka 
„Bolesna Męka naszego Pana Jezusa Chrystusa według widzeń 
świątobliwej Anny Katarzyny Emmerich . Zamieszczony w niej opis ”
stał się głównym źródłem inspiracji do powstania �ilmu Mela 
Gibsona Pasja .„ ”

Błogosławiona zmarła 9 lutego 1824 roku. Jan Paweł II 
beaty�ikował ją 3 października 2003 roku, na rozpoczęcie Roku 
Eucharystii. 

Bł.	Anna	Katarzyna	Emmerich	–	stygmatyczka

Podczas pełnej cierpienia choroby, Katarzyna otrzymała 
całkowitą stygmatyzację, gdy pojawiły się rany na jej rękach 
i nogach oraz rana przebitego boku. Przez 11 lat karmiła się jedynie 
codzienną Komunią św. i wodą.

Słowo stygmat (gr. „stigmata”) początkowo oznaczało znamię, 
piętno wypalane żelazem na skórze niewolnika lub przestępcy. 
W średniowieczu terminem tym określano osoby wybrane przez 
Boga, naznaczone krwawiącymi ranami wprost z Męki Pańskiej (na 
głowie, boku, rękach i nogach). W „Leksykonie mistyki” 
P. Dinzelbachera czytamy: „stygmaty – widzialne lub ukryte, trwałe 
lub okresowo powtarzające się (zwłaszcza w piątek, w Wielkim 
Tygodniu), boleśnie odczuwane pojawienie się ran Chrystusa na 
ciele”. Naukowcy od lat poszukują odpowiedzi racjonalnie 
wyjaśniających fenomen stygmatów. Z naukowym wyjaśnieniem nie 
poradziła sobie również medycyna. Jak wyjaśnić to, że rany 
pojawiają się wbrew woli, nie ulegają infekcji, nigdy się nie goją, 
znikają dopiero po śmierci, a za życia krwawią, chociaż znajdują się 
z dala od wielkich naczyń krwionośnych i do tego z ich wnętrza 
wydobywa się przyjemna woń? Stygmatykom, oprócz krwawiących 
ran na ciele, towarzyszyło posiadanie innych, niezwykłych zdolności, 
takich jak np. mistyczne wizje, jasnowidzenie, proroctwa, bilokacja, 
lewitacja, a nawet obcowanie z duszami zmarłych.

STYGMATY

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 22.02.2021 – Święto Katedry św. Piotra,  
  Apostoła 

 18:00 
+ Za śp. Stanisławę i Piotra Zębalów, Kazimierza 
 Zębalę 

Wtorek – 23.02.2021  
 18:00 + Za śp. Stanisława Mozdyniewicza 
Środa – 24.02.2021  
 7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Marty  
i Teresy 
O łaskę zdrowia dla Marcina przez przyczynę Matki 
Bożej 
O zdrowie dla brata i rodziny 
+ Za śp. Stanisława Banasia w 2. rocznicę śmierci, 
 Otylię i Macieja Banaś, Teofilę i Piotra Pateckich 
+ Za śp. Tadeusza Krawczyk, zmarłych z rodziny 
 Krawczyków i Woźniczków 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Pelagię Sobotę w rocznicę śmierci i Andrzeja 
 Sobotę 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 
+ Za śp. Waldemara Nogiecia 
+ Za śp. Franciszka Zasadę 
+ Za śp. Paulinę Turczyńską 
+ Za śp. Waldemara Krajnika 
+ Za śp. Zygmunta Domagałę 
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło 

Czwartek – 25.02.2021  

 18:00 
+ Za śp. Zofię Cieślik w 1. rocznicę śmierci i zmarłych  
 z rodziny 

Piątek – 26.02.2021  
 18:00 + Za śp. Gabriela Miernika 
Sobota – 27.02.2021  
 18:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 
Niedziela – 28.02.2021  

 7:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, 
potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej dla Alicji i Pawła  
w 40. rocznicę ślubu 

 9:00 
O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Huberta w 12. 
rocznicę urodzin i Marysi w 7. rocznicę urodzin 

 10:30 
+ Za śp. Lucjana Bubkę w 24. rocznicę śmierci, Janinę  
 i Tomasza Bubka, Helenę i Tadeusza Walczak 

 12:00 
+ Za śp. Jana Krupę, Anielę i Alojzego Krupa, 
 Franciszka i Zofię Koza 

 18:00 
+ Za śp. Czesława Chwastek w 41. rocznicę śmierci, 
 żonę Janinę, Wandę, Aleksandrę Kosteckich  
 i zmarłych z rodziny 

„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

Słowo na czas Wielkiego Postu...


