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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 4,1-11) 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, 

poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie 

stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które 

pochodzi z ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: 

«Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach 

nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie 

będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu 

wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». 

Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu 

samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

Żeby osiągnąć wartościowe rzeczy potrzebna jest konkretna, ciężka praca. Natura natomiast kusi nas, żeby wybierać to, co łatwiejsze, 
wygodniejsze, przyjemniejsze. Amerykański pisarz Zig Ziglar mówił, że „głównym powodem porażki i nieszczęścia jest wymienianie tego, 
czego najbardziej pragniesz na to, czego pragniesz teraz.”

Wyobraź sobie siebie za pięć, dziesięć lat. Jak ten obraz wygląda, kiedy przez ten czas opierałeś się pokusom, a jak kiedy szedłeś 
na łatwiznę? 

Sumienie najbliższą normą moralną

Istnieje pewna różnica między dwoma ujęciami tego samego prawa. Polega zaś ona na tym, że jedno jest wypisane na zimnych, 
martwych tablicach z kamienia, a drugie w żywym sercu człowieka. Ma to swoje daleko idące konsekwencje. Dekalog jest normą 
niezależną od człowieka, sumienie zaś jest ściśle związane z jego losami. Kamienne tablice nie reagują na zmieniające się sytuacje,
w jakich znajduje się człowiek, a jego żywe serce ustawicznie musi na nie reagować. W sercu bowiem zapada decyzja co do działania lub 
niedziałania, serce dokonuje wyboru.

Sytuacje życiowe są niepowtarzalne. Każda jest inna i w każdej człowiek winien zachować prawo Dekalogu. O tym jednak, w jaki 
sposób ma to uczynić, decyduje właśnie sumienie. Ono uwzględnia wszystkie okoliczności i ono odpowiada za decyzje. Znając przykazania 
Dekalogu i wiedząc, że stanowią one główną normę religijno–moralną, musimy pamiętać, że o wcieleniu jej w życie decyduje sumienie. 
Poszczególne decyzje mogą być w pewnych sytuacjach bardzo trudne, ale sumienie musi je podjąć i musi ponieść wszystkie związane z tym 
konsekwencje – doczesne i wieczne. 

Sumienie więc stanowi najbliższą normę moralną, która decyduje o wartości naszego czynu. Według tej normy będziemy przez Boga 
sądzeni. Ponieważ jest to sprawa czysto osobista, nikt prócz Boga nie potrafi w stu procentach sprawiedliwie osądzić danego człowieka. 
W świetle Dekalogu możemy osądzić jego czyn, ale nie potrafimy dokładnie ocenić stopnia jego odpowiedzialności. Stąd Jezus wzywa: Nie 
sądźcie, a nie będziecie sądzeni. Sumienie można doskonalić przez coraz głębsze zrozumienie norm Dekalogu, czyli poznanie, co jest dobre 
a co złe. Można też wpływać na sprawność podejmowanej przez niego decyzji, umacniając wolę.

ks. Norbert Sarota

„Życie	 nasze	 w	 tym	 pielgrzymowaniu	 nie	 może	 trwać	 bez	
pokusy,	ponieważ	właśnie	postęp	duchowy	dokonuje	się	przez	
pokusy.	 Ten,	 kto	 nie	 jest	 kuszony,	 nie	 może	 siebie	 poznać.	
Zwycięstwo	odnosi	się	poprzez	walkę,	a	walczyć	można	jedynie	
wówczas,	gdy	się	stanie	w	obliczu	pokus	i	nieprzyjaciela.”

św. Augustyn

Tak	więc	Wielki	Post	stanowi	opatrznościową	sposobność	do	
takiego	 duchowego	 oderwania	 się	 od	 bogactw	 materialnych	
i	 otwarcia	 się	 na	 Boga,	 ku	 któremu	 chrześcijanin	 powinien	
skierować	całe	swoje	życie,	świadom,	że	nie	posiada	trwałego	
mieszkania	 na	 tym	 świecie,	 „nasza	 bowiem	 ojczyzna	 jest	
w	 niebie”	 (Flp	 3,20).	 Obchody	 tajemnicy	 paschalnej	 na	
zakończenie	 Wielkiego	 Postu	 wskazują, 	 że	 szczytem	
wielkopostnej	 drogi	 oczyszczenia	 jest	 o�iara	 z	 samego	 siebie,	
złożona	 Ojcu	 dobrowolnie	 i	 z	 miłości.	 Właśnie	 na	 tej	 drodze	
uczeń	Chrystusa	uczy	się	przekraczać	siebie	i	swoje	egoistyczne	
interesy,	aby	spotykać	się	z	braćmi	w	miłości.

św. Jan Paweł II
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Jonasz

Jonasz był piątym z kolei prorokiem zaliczanym do grona tzw. 
proroków mniejszych. Żył w VIII wieku przed Chrystusem. Bóg 
nakazał mu udać się do Niniwy, jednego z najważniejszych miast 
Asyrii, wroga Izraelitów. Miał nawoływać jej mieszkańców do 
nawrócenia, w przeciwnym razie miasto czeka zagłada. Jonasz 
wystraszył się. Wsiadł na statek płynący w przeciwną stronę. Bóg 
jednak sprawił, że na morzu rozpętała się burza, wiatr rzucał statkiem 
jak łupiną orzecha. Zgodnie z ówczesnym zwyczajem marynarze 
rzucili losy, aby poznać przyczynę. Los padł na Jonasza, który 
zrozumiał, że to Bóg karze go za nieposłuszeństwo. Poprosił, aby 
wrzucono go do morza. Tak też się stało i wtedy sztorm ucichł, 
a proroka połknęła wielka ryba. Po trzech dniach został wyrzucony 
na brzeg. Kiedy odzyskał przytomność, ujrzał Niniwę. Cały dzień 
chodził po mieście, nawoływał ludzi do modlitwy i postu oraz 
przestrzegał ich, że w przeciwnym razie miasto zostanie zburzone. 
Mieszkańcy uwierzyli słowom proroka. Nawrócili się, czynili 
pokutę. Bóg przebaczył im winy, a Niniwa została ocalona. Trwający 
trzy dni pobyt Jonasza we wnętrzu wielkiej ryby oraz jego cudowne 
uratowanie jest pierwowzorem trwającej trzy dni śmierci Chrystusa 
i Jego cudownego zmartwychwstania.

04.03.1979 r. Jan Paweł II ogłosił 
swoją pierwszą encyklikę 
Redemptor	Homini

06.03.2003 r. w Watykanie
odbyła się prezentacja włoskiego 
wydania Tryptyku	Rzymskiego	
Jana Pawła II.

Prorocy na kartach Biblii...Złote myśli na Wielki Post:



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

Kalwaria	Pacławska

Kalwaria Pacławska, to wieś położona 24 km na południe od 
Przemyśla. Znane sanktuarium maryjne znajduje się na wzgórzu 
o wysokości 465 m n.p.m. blisko granicy z Ukrainą. Obejmuje 
miasteczko, klasztor i rozrzucone na wzniesieniach kaplice 
kalwaryjskie. Legenda głosi, że Andrzej Maksymilian Fredro 
podczas polowania zobaczył jelenia z krzyżem między rogami. 
W miejscu tego zdarzenia postanowił wznieść kościół, klasztor 
i kalwarię. Prace budowlane rozpoczęto w 1668 roku. W 1679 r. 
przeniesiono z Kamienia Podolskiego cudowny obraz Matki 
Bożej z czasem nazwanej Pacławską. Dwuwieżowy kościół ma 
wewnątrz oprócz cudownego obrazu cenne barokowe ołtarze 
i polichromię z 1857 r. Zespół kalwaryjski tworzą rozrzucone 
w lasach i na wzgórzach 43 kaplice (w tym 5 drewnianych)

połączone dróżkami. Kaplice powstały w latach 1825-75.W Wielkim 
Tygodniu odprawia się tu uroczyście Drogę Krzyżową. Dzisiejsze 
Dróżki Pana Jezusa obejmują 32 stacje, wśród nich 14 to stacje Drogi 
Krzyżowej, 16 to Dróżki Matki Bożej. Jest też 14 Dróżek Pogrzebu 
i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Niektóre stacje 
poszczególnych dróżek są wspólne, czyli znajdują się w tych samych 
kaplicach.

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).

Miejsca kultu Męki Pańskiej

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
I Niedziela Wielkiego Postu – 01.03.2020

Dziś Msze św.: 7:00, 9:00, 10:30, 12:00 i 18:00.
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. Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę 
o godz. 17:00. Za udział w gorzkich żalach można dostąpić odpustu 
zupełnego pod zwykłymi warunkami.

W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16.30. Msza św. o godz. 
18:00, litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt wynagro-
dzenia Sercu Bożemu.

Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka tajemnic 
różańcowych w sobotę (07.03) o godz. 17:00.

Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (07.03) od 
ok. godz. 9:00. 

Spotkanie kandydatów do bierzmowania z kl. VIII Szkoły Podstawo-
wej będzie w sobotę (07.03) o godz. 16:45 w salce na plebanii.

Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (08.03) na Mszy św. 
o godz. 9:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Wielki	wąwóz
Pewien człowiek, który zrzędził Bogu, że musi nieść swój krzyż, 

otrzymał od Stwórcy sen:
Ziemskie życie ludzi, które ów człowiek widział we śnie, było 

niekończącą się procesją. Każdy człowiek szedł, dźwigając na swoich 
ramionach wielki krzyż. Posuwał się do przodu krok po kroku, mozolnie 
i nieubłaganie. Również bohater tej powiastki przemieszczał się w tym  
pochodzie i dźwigał na sobie ciężar własnego krzyża. Jednak po 
pewnym czasie zauważył, że dźwigany przez niego krzyż był dłuższy 
i cięższy od innych. Usiadł na przydrożnym kamieniu i skrócił krzyż. 
Kiedy znów ruszył w drogę, zorientował się, że wreszcie idzie krokiem 
szybszym i lżejszym. Szybko dotarł do mety ludzkiej pielgrzymki.
W miejscu tym rozciągał się wielki wąwóz. Po jego przeciwnej stronie 
rozpoczynała się «ziemia wiecznej radości». Jednak nie było żadnego 
mostu, który by do niej prowadził. Aby się tam dostać, ludzie 
zdejmowali z ramion swój krzyż i przechodzili po nim na drugą stronę.  
Każdy krzyż miał idealny rozmiar: dokładnie taki, jaki był potrzebny, by 
połączyć ze sobą dwie strony przepaści. Przeszli wszyscy. Pozostał tylko 
on sam. Dopiero teraz zrozumiał, że jego krótki krzyż nie pozwala mu 
przedostać się przez śmiertelną otchłań. Zaczął płakać i desperować: 
«Ach, gdybym o tym wiedział...». Było już jednak za późno i rozpacz nie 
przydawała się na nic.

Z� ródło: na	podstawie	opowiadania	B.	Ferrero

Z� ródło: Polska	-	ilustrowany	przewodnik. M. i P. Plichowie. W-wa 2000.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 02.03.2020  
 18:00 + Za śp. Edwarda Zębalę 
Wtorek – 03.03.2020 
 18:00 + Za śp. Bronisławę, Barbarę i Felicjana Włodarskich 
Środa – 04.03.2020 – Święto św. Kazimierza, patrona 
 Archidiecezji Krakowskiej 
 7:00 + Za śp. Danielę Sobczyk 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o opiekę Bożą dla nowonarodzo-
nego Kubusia oraz dar czystego serca dla Łukasza 
O opiekę Matki Bożej nad synem Rafałem 
O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego  
i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny 
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Izabeli 
Za dusze w czyśćcu cierpiące 
+ Za śp. Danutę Miśkiewicz 
+ Za śp. Helenę Jaros i Wiesława Skrzyszowskiego 
+ Za śp. Helenę, Władysława, Mirosława i Andrzeja 
 Harmala 
+ Za śp. Irenę Turczyńską 
+ Za śp. Iwonę Chwastek 
+ Za śp. Krystynę Świder 
+ Za śp. Piotra i Marię Socha, Franciszka i Salomeę 
 Socha oraz zmarłych z rodziny 
+ Za śp. Sabinę Gurbiel 

Czwartek – 05.03.2020  
 18:00 + Za śp. Stanisława Sobczyk w 4. rocznicę śmierci 
Piątek – 06.03.2020  
 7:00 + Za śp. Tadeusza Warchoła  
 18:00 + Za śp. Joannę Wikierę w 10. rocznicę śmierci 
Sobota – 07.03.2020  
 7:00 + Za śp. Annę i Józefa Dulów 

 18:00 
+ Za śp. Bolesława Górkę w 14. rocznicę śmierci, 
 Mariannę i Jana Górka 

Niedziela – 08.03.2020 – św. Jana Bożego 
 7:00 + Za śp. Władysławę i Antoniego Tochowicz  

 9:00 
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Najświętszej 
Maryi Panny dla wszystkich tworzących biuletyn 
parafialny „Tydzień z Maryją” 

 10:30 

Dziękczynna w 6. rocznicę urodzin Jerzego Kazimierza  
Króla z prośbą o opiekę Matki Bożej 
+ Za śp. Władysława Kondziołka w 3. rocznicę śmierci, 
 Jana Kleśny w 26. rocznicę śmierci 

 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej w dorosłym życiu dla Klaudii  
w 18. rocznicę urodzin 

 


