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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 9, 2-10)
Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych osobno na górę wysoką. Tam się przemienił wobec nich. Jego odzienie
stało się lśniąco białe, tak jak żaden na ziemi folusznik wybielić nie zdoła. I ukazał się im Eliasz z Mojżeszem, którzy rozmawiali
z Jezusem. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Rabbi, dobrze, że tu jesteśmy; postawimy trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza
i jeden dla Eliasza». Nie wiedział bowiem, co powiedzieć, tak byli przestraszeni. I zjawił się obłok, osłaniający ich, a z obłoku odezwał się
głos: «To jest mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!» I zaraz potem, gdy się rozejrzeli, nikogo już nie widzieli przy sobie, tylko samego
Jezusa. A gdy schodzili z góry, przykazał im, aby nikomu nie rozpowiadali o tym, co widzieli, zanim Syn Człowieczy nie powstanie
z martwych. Zachowali to polecenie, rozprawiając tylko między sobą, co znaczy „powstać z martwych”.
Na górze Tabor uczniowie widzą Jezusa takiego, jakiego nigdy wcześniej nie widzieli. Nam zdarza się patrzeć na ludzi przez pryzmat
pojedynczego wydarzenia. Czasem dlatego, że wydarzyło się ostatnio, czasem dlatego, że akurat nas szczególnie dotknęło, czasem dlatego, że
to jedyna sytuacja, w której spotkaliśmy danego człowieka.
Myśląc o kimś czy też wypowiadając o nim swoją opinię, zastanów się, czy Twój obraz jest pełny i czy aby na pewno prawdziwy?
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Kochani Czytelnicy, dobrze wiecie, że własność prywatną można nabyć przez darowiznę, zagarnięcie rzeczy niczyjej
lub pracę. Spadków nie jest zazwyczaj tak dużo, żeby człowiek żył z samych procentów. Znaleźć na drodze pieniądze niczyje, to może
się i zdarzyć, ale żeby z tego wyżyć? Jest jeszcze i loteria. Mało jednak jest takich, co to mają szczęście. Zresztą i tak musieli z czegoś
założyć. Co robić więc, żeby mieć własność prywatną? Są dwie podstawowe możliwości:
1) ukraść
2) zapracować.
I Bóg mówi: Nie kradnij! Zapracuj!
„Kto nie chce pracować, niech też nie je!” – powie św. Paweł.
I to jest następny dar Boga dla nas. Może trudny. Może nieszczęsny. Może czasem nie rozumiany. Ale to jest dar.
Dzięki pracy możesz rozwijać talenty. Dzięki pracy widzisz, że trud ma sens a to jest motorem następnego trudu. Dzięki pracy możesz
mieć własność prywatną a z nią bezpieczeństwo i wolność. Dzięki pracy bierzesz udział w ciągłym stwarzaniu i rozwoju świata. Dzięki pracy
unikniesz nudy, z której rodzi się wiele grzechów. Dzięki pracy możesz pomóc tym, którzy biedni, niepełnosprawni, starzy, umierający.
Praca może stać się narzędziem miłości bliźniego. Z czego dasz, jeśli nie będziesz miał? A skąd będziesz miał, jeśli nie zapracujesz? Biblia
mówi:
„Kto dotąd kradł, niech już przestanie kraść, lecz raczej niech pracuje uczciwie własnymi rękami, by miał z czego udzielać
potrzebującemu”.
Dzięki pracy wreszcie bierzesz udział w dziele odkupienia świata, wyzwolenia od zła, łączysz się z cierpiącym na krzyżu Chrystusem.
Dając przykazanie siódme, Bóg dał nam jeszcze jeden dar. Pokazał jak regulować stosunki społeczne.
ks. Norbert Sarota

Słowo na Wielki Post
Papiez Franciszek: „Praktykowanie jałmużny uwalnia nas od
chciwości i pomaga nam odkryć, że drugi człowiek jest moim bratem – to,
co mam, nie jest nigdy tylko moje. Bardzo bym chciał, żeby jałmużna stała
się dla wszystkich prawdziwym, autentycznym stylem życia! Bardzo bym
chciał, abyśmy, jako chrześcijanie, brali przykład z apostołów i widzieli
w możliwości dzielenia się z innymi naszymi dobrami konkretne
świadectwo komunii, jaką żyjemy w Kościele. Odnośnie do tego posłużę się
napomnieniem św. Pawła, kiedy zachęcał Koryntian do zbiórki na rzecz
wspólnoty w Jerozolimie: „To przyniesie pożytek wam” (2 Kor 8, 10).
Dotyczy to w sposób szczególny Wielkiego Postu, kiedy to liczne
organizacje przeprowadzają zbiórki dla Kościołów i społeczności
znajdujących się w trudnych sytuacjach. Jak bardzo bym chciał, abyśmy
również w naszych
codziennych relacjach, za
każdym razem, kiedy brat
prosi nas o pomoc, pomyśleli,
że jest to wezwanie Bożej
Opatrzności: każda jałmużna
jest sposobnością, aby
uczestniczyć w Opatrzności
Boga względem Jego dzieci;
a jeżeli On dziś posługuje się
mną, abym pomógł bratu, to
czyż jutro nie zatroszczy się
także o moje potrzeby – On,
który nie daje się prześcignąć
w hojności.”

„Zdjęcie z Krzyża”
Rozmaite zdjęcia z krzyża bywają,
na przykład:
zdjęcie z krzyża samotności
Ktoś cię nagle odnajdzie, ugości
mówi na ty, jak w Kanie zatańczy,
doda miodu, ujmie szarańczy
Albo:
zdjęcie z krzyża choroby
Wstajesz z łoża jak Dawid młody
I już jesteś do pracy gotowy,
gotów guza nabić Goliatowi
Ale są takie krzyże ogromne,
gdy kochając za innych się kona
To z nich spada się, jak grona wyborne
w Matki Bożej otwarte ramiona
ks. Jan Twardowski

KULT MĘKI PAŃSKIEJ – Dróżki Kalwaryjskie
Nabożeństwo dróżkowe Pana Jezusa, wzorowane na obchodach
jerozolimskich, rozwinęło się już w ciągu pierwszych lat istnienia
Kalwarii i stanowi do dziś główną formę pobożności pasyjnej
w Kalwarii Zebrzydowskiej. Istnieje specjalny rytuał tego nabożeństwa, składający się z odpowiednich rozmyślań, modlitw i pieśni
odmawianych (śpiewanych) kolejno przy 28 stacjach Męki Pańskiej.
Obchód pasyjny rozpoczyna się w Niedzielę Palmową wjazdem
Pana Jezusa na osiołku do Jerozolimy. W Wielką Środę, wieczorem,
odtwarza się scenę uczty u Szymona i zdrady Judasza. W Wielki
Czwartek w południe, odbywa się kilkugodzinna procesja pasyjna
przeplatana scenami i kazaniami, a rozpoczynająca się ceremonią
umycia nóg Apostołom, której tradycyjnie dokonuje przełożony
klasztoru. Po niej następują sceny na dróżkach: „Modlitwa
w Ogrójcu”, „Pojmanie” i „Sąd Kajfasza” i „Zaparcie się św. Piotra”.
W Wielki Piątek, rano następuje dalszy ciąg misterium pasyjnego:
„Poranny sąd u Kajfasza”, „Sąd Piłata”, „Sąd Heroda” i „Dekret
Piłata”, czyli wydanie wyroku na Pana Jezusa. Scena ta jest punktem
kulminacyjnym całego misterium gromadzącym najwięcej pątników.
Po wyroku procesja wyrusza w kierunku Golgoty (Góry
Ukrzyżowania); gdzie kończy się Liturgią Męki i śmierci Pana Jezusa
oraz przeniesieniem Najświętszego Sakramentu do kościoła Grobu.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 01.03.2021
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 1)
Wtorek – 02.03.2021
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 2)
Środa – 03.03.2021
7:00 + Za śp. Bronisławę, Barbarę i Felicjana Włodarskich
+ Za śp. Alicję Matoń (greg. 3)
+ Za śp. Helenę i Jerzego Siuszko, Helenę Pilch
oraz zmarłych z rodziny
+ Za śp. Domicelę i Jana Pateckich, Anielę i Tadeusza
Wywiał
+ Za śp. Stanisława Banasia w 2. rocznicę śmierci,
Otylię i Macieja Banaś, Teoﬁlę i Piotra Pateckich
+ Za śp. Marię i Bolesława Gryglik, Bronisławę
i Tadeusza Wójcik
20:00
+ Za śp. Roberta Stopińskiego
+ Za śp. Waldemara Nogiecia
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka
+ Za śp. Paulinę Turczyńską
+ Za śp. Waldemara Krajnika
+ Za śp. Zygmunta Domagałę
+ Za śp. Mariannę Zielińską
Czwartek – 04.03.2021 – święto św. Kazimierza, patrona
Archidiecezji Krakowskiej
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 4)
Piątek – 05.03.2021
7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 5)
18:00 + Za śp. Edwarda Figiela i Roberta Stopińskiego
Sobota – 06.03.2021
7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 6)
18:00 + Za śp. Teodozję Munk
Niedziela – 07.03.2021
7:00 + Za śp. Bolesława Górkę w 15. rocznicę śmierci
Dziękczynna w 45. rocznicę ślubu Zbigniewa i Danuty
9:00
Duś z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo Boże
O błogosławieństwo Boże i opiekę Anioła Stróża
10:30
dla Jerzego Kazimierza Króla w 7. rocznicę urodzin
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę
Matki Bożej i Anioła Stróża dla Antosia Kozłowskiego
12:00 w 1. rocznicę urodzin
+ Za śp. Leokadię Sobczyk w 24. rocznicę śmierci
i męża Edwarda
18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 7)

PROGRAM REKOLEKCJI WIELKOPOSTNYCH
7:00
9:00
10:30
12:00
17:00
18:00
7:30 – 8:00
8:00
17:00 – 18:00
18:00
20:00

7:30 – 8:00
8:00
17:00 – 18:00
18:00
19:30 – 20:30
7:30 – 8:00
8:00
16:00 – 16:30
16:30
18:00
19:00 – 20:00
20:00

Niedziela, 15 marca
Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką ogólną
Msza św. z nauką ogólną
po Mszy św. Droga Krzyżowa
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
Msza św. z nauką ogólną
Poniedziałek, 16 marca
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną; po Mszy św.
nauka stanowa dla kobiet
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną; po Mszy św.
nauka stanowa dla kobiet
Nauka dla młodzieży ze szkół
średnich, studentów i młodzieży
pracującej
Wtorek, 17 marca
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną; po Mszy św.
nauka stanowa dla mężczyzn
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną; po Mszy św.
nauka stanowa dla mężczyzn
Spowiedź św.
Środa, 18 marca
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji
Spowiedź św. dla starszych i chorych
Msza św. dla starszych i chorych
z udzieleniem sakramentu
namaszczenia chorych
Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji
Spowiedź św.
Msza św. z nauką ogólną i błogosławieństwem na zakończenie rekolekcji,
Nowenna do NMP Królowej Polski
oraz Apel Jasnogórski

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na II Niedzielę Wielkiego Postu – 28.02.2021
W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. W piątek
okazja spowiedzi od godz. 16:30. Msza św. o godz. 18:00, litania do
Najświętszego Serca Pana Jezusa i akt wynagrodzenia Sercu Bożemu.
Nabożeństwo Pierwszych Sobót miesiąca i zmianka tajemnic
różańcowych w sobotę (06.03) o godz. 17:00.
Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi, po wcześniejszym
zgłoszeniu przez rodzinę, w sobotę (06.03) od ok. godz. 9:00.
Droga Krzyżowa 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.
Poprzez uczestnictwo w nabożeństwach wielkopostnych dajemy
świadectwo pogłębienia wiary i prawdziwego nawrócenia oraz
ściślejszej wspólnoty z Panem Bogiem i bliźnimi.
Oﬁary na kwiaty do Bożego Grobu są zbierane na tace podczas
nabożeństw Gorzkich Żali. Można też złożyć oﬁarę do skarbony koło
kropielnicy (pod ﬁgurą św. Antoniego) lub na konto paraﬁalne.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.

Paraﬁa pw. 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
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