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Piotr, Jakub i Jan na górze Tabor doświadczają czegoś niezwykłego. Jeśli mieliby jeszcze jakieś wątpliwości o boskości Jezusa, to 
wydarzenie z pewnością by im pomogło. Ale Apostołów było przecież dwunastu. Co z resztą? Co z tymi, którzy nie widzieli wokół postaci 
Chrystusa nadprzyrodzonego blasku? Co z nami, gdy w modlitwie nie czujemy Boga, gdy nie słyszymy Jego głosu, gdy trudno nam wierzyć 
w obecność Jezusa w Eucharystii, bo niczego „niezwykłego” nie możemy tam zobaczyć? Weźmy za wzór Apostołów, których nie było na 
Taborze – po prostu chodźmy za Jezusem w codzienności, w modlitwie i czynach, wytrwale i z zaufaniem.

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego, Jana, i zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się 

wobec nich: twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło. A oto ukazali się im Mojżesz i Eliasz, 

rozmawiający z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: «Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: 

jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza». Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku 

odezwał się głos: «To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie!» Uczniowie, słysząc to, upadli 

na twarz i bardzo się zlękli. A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: «Wstańcie, nie lękajcie się!» Gdy podnieśli oczy, 

nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc: «Nie opowiadajcie nikomu 

o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie».

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 17, 1-9) 

Dekalog – nieoceniona pomoc Boga

Dlaczego ludzie żądają zmiany prawa Boskiego? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ nie chce się im podjąć trudu zachowania tego 
prawa. Skoro trudno budować miłość w jednym małżeństwie, szukają innego. Skoro trudno zachować czystość w narzeczeństwie, mają 
pretensje do prawa Boskiego. Skoro trudno wychować dziecko, chcą decydować o jego życiu… Nie łudźmy się. Gdyby rzeczywiście prawo 
Boże odrzucono, mielibyśmy jeszcze więcej rozbitych małżeństw, jeszcze więcej nieszczęśliwych matek, jeszcze więcej kłamców, oszustów, 
złodziei, morderców…

ks. Norbert Sarota

Pan Bóg podał dziesięć krótkich zdań Dekalogu, obejmując w nich całe życie tak indywidualne, jak i społeczne. Każdy człowiek, uczony 
i prosty, jest w stanie nie tylko zrozumieć poszczególne żądania prawa Boskiego, ale nawet nauczyć się ich na pamięć. Tymczasem ludzkie 
prawa są tak zawiłe, że mimo iż obejmują tysiące paragrafów, domagają się ciągłych uzupełnień i poprawek. Żaden adwokat, sędzia czy 
prokurator nie jest w stanie nauczyć się tego prawa na pamięć. Które zatem z tych praw jest doskonalsze: ludzkie czy Boskie?

Po tym koniecznym dla właściwego zrozumienia Dekalogu wstępie, od przyszłego artykułu zapraszam wiernych czytelników do 
duchowej przygody z Bożymi przykazaniami.

Współcześnie głośniej niż to było przed laty, ludzie nawet ochrzczeni, domagają się od Kościoła rozwodów i prawa do powtórnego 
małżeństwa, uznania stosunków przedmałżeńskich za dozwolone, prawa do przerywania ciąży, możliwości skracania cierpienia 
nieuleczalnie chorych przez eutanazję itd. Nietrudno zauważyć, że chodzi o żądania zmierzające do zmiany ustanowionego przez Boga 
prawa. Człowiekowi bowiem wydaje się, że gdyby on urządził świat według własnych praw, ten byłby znacznie lepszy, a życie wygodniejsze.

Tylko głupiec może sądzić, że drogą do szczęścia jest zmiana prawa Boskiego. Kościół nigdy nie zmieni prawa Bożego, został bowiem 
ustanowiony, by tego prawa strzec, by je przypominać i pomagać ludziom w jego zachowaniu. Kościół ma ukazywać drogę do szczęścia 
wiecznego, a nie do potępienia.
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Pierwszy numer biuletynu ukazał się na Święta Bożego 
Narodzenia w 2017 roku. Projekt graficzny nagłówka 
biuletynu nawiązuje do wyglądu pieczęci naszej parafii. Wraz 
z Księdzem Proboszczem i ks. Norbertem, zespół redakcyjny 
liczy 16 osób, natomiast skład komputerowy realizują 4 osoby. 
Opracowywany co tydzień (oprócz przerw wakacyjnych) 
biuletyn został wydrukowany i bezpłatnie rozdany parafianom 
i gościom łącznie w ponad 36 000 egzemplarzy. 

Wszystkie numery biuletynu są dostępne w postaci plików 
PDF na stronie internetowej www.parafiamichalowice.pl. 

Setny numer biuletynu parafialnego 
„Tydzień z Maryją”

Podczas uroczystości z okazji 70-lecia erygowania parafii 
w Michałowicach w dniu 01.09.2019 r., jednym z darów dla 
Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza był komplet 
70 wydań biuletynu „Tydzień z Maryją”.

Osoby, które chcą dołączyć do zespołu tworzącego 
kolejne wydania naszego biuletynu, zapraszamy do 
współpracy.

Sytuacja społeczna kobiet w czasach biblijnych zależała od ich relacji 
z mężczyznami. Bez opieki ojca, męża czy syna, kobieta była skazana na 
biedę i głód. Szczególnie trudne było wdowieństwo, umiejscawiające 
kobiety na marginesie społecznym oraz niepłodność, stygmatyzująca 
i okrywająca hańbą. Bohaterki opowieści biblijnych bardzo często 
wychodzą jednak poza stereotypowe ramy kobiecości i dzięki temu 
aktywnie uczestniczą w historii Zbawienia. Jedna z najbardziej 
inspirujących opowieści to historia Rut i Noemi - synowej i teściowej. 
Rut choć miała szansę na powtórne małżeństwo, zaopiekowała się swoją 
teściową w okresie jej starości. 

Kobiety w historii Zbawienia

Innymi kobietami, które znalazły swoje miejsce w historii 
Zbawienia są Judyta i Estera. Obie wykazały się odwagą wobec 
wrogów Izraela. Nie sposób nie wspomnieć też o Deborze, którą 
przywódcy Narodu Wybranego, prosili o radę przed mającymi odbyć 
się bitwami. W Biblii możemy przeczytać także o Rachab, ukrywającej 
izraelskich szpiegów, pomimo ryzyka jakie ponosiła nie tylko ona 
sama, ale i cała rodzina.

Jednak najdoskonalszym obrazem kobiety piszącej historię 
Zbawienia jest Maryja. To Ona scala w sobie bohaterstwo, męstwo, 
piękno i odwagę każdej wyjątkowej kobiety. 

Dzień	Kobiet
8	marca

„Jednym	
z	wizerunków	

Boga	jest	właśnie	
oblicze	kobiety”

Paulo	Coelho



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.

Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.

wewnętrznego
Do użytku

Uzdrowienie	umierającej	kobiety

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.

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. 

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.

Rekolekcje Wielkopostne odbędą od 22.03 do 25.03.2020 r.

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.

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

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
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Spotkanie kandydatów na ministrantów w sobotę (14.03) 
o godz. 9:00, a spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę 
(14.03) o godz. 9:45 w salce na plebanii.

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

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...

Malachiasz

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

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

śp. Irena Turczyńska-Baleń

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 09.03.2020  
 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 1) 
Wtorek – 10.03.2020 
 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 2) 
Środa – 11.03.2020  
 7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 3) 

 20:00 

Dziękczynna z okazji urodzin Małgorzaty z prośbą  
o zdrowie, dalszą opiekę i wstawiennictwo Najświętszej 
Maryi Panny 
Dziękczynna za otrzymane dobra i łaski z prośbą  
o miłość, cierpliwość i pokorę 
O potrzebne łaski dla dziecka nienarodzonego  
i szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny 
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny 
Za dusze w czyśćcu cierpiące 
+ Za śp. Artura Tuptę 
+ Za śp. Irenę Turczyńską 
+ Za śp. Leszka Babeckiego 
+ Za śp. Tadeusza Warchoła 

Czwartek – 12.03.2020  
 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 4) 
Piątek – 13.03.2020  
 7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 5) 
 18:00 + Za śp. Matyldę Nogieć 
Sobota – 14.03.2020  
 7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 6) 

 18:00 
+ Za śp. Helenę Harmala w 3. rocznicę śmierci i męża 
 Zenona, Helenę Bugajską w 2. rocznicę śmierci  
 i męża Jana 

Niedziela – 15.03.2020 – św. Klemensa Marii Hofbauera, 
prezbitera 

 7:00 
+ Za śp. Czesława Chwastek w 40. rocznicę śmierci, 
 Janinę żonę i zmarłych z rodziny Chwastek i Jaskółka 

 9:00 
+ Za śp. Franciszka Wójcika, Leszka, Helenę i Józefa 
 Bednarczyk 

 10:30 
+ Za śp. Józefa Gumulę 
+ Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 7) 

 12:00 
+ Za śp. Janinę Głuszczyk w 15. rocznicę śmierci oraz 
 męża Tadeusza 

 18:00 + Za śp. Zbigniewa Grudnika i Ludwika Walkowskiego 

Ksiądz Andrzej pochodzi z Lublina, ale od 
1991 r. jest związany z Krakowem. To 
uzdolniony kaznodzieja znany także z kazań 
internetowych. Współpracownicy określają 
ks. Andrzeja jako człowieka otwartego, 
obdarzonego poczuciem humoru, a przede 
wszystkim pełnego miłości do ludzi. 

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne 
poprowadzi ks. Andrzej Gołębiowski – 
salezjanin, katecheta, komentator programów 
katolickich, a od 2017 roku Kierownik 
Redakcji Programów Katolickich TVP3.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 2020 
 

22.03.2020 r. NIEDZIELA 

7:00 Msza św. z nauką ogólną 

9:00 Msza św. z nauką ogólna 

10:30 Msza św. z nauką ogólną 

12:00 
Msza św. z nauką ogólną 

Po Mszy św. Droga Krzyżowa 

17:00
 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
 

18:00
 

Msza św. z nauką ogólną
 

 

23.03.2020 PONIEDZIAŁEK
 

8:00
 

Msza św. z nauką ogólną
 

9:45 –
 
10:30

 
Nauka dla młodzieży z klas VII i VIII 

 

10:45 –
 
11:30

 
Nauka dla dzieci z klas IV-VI

 

11:45 –
 
12:30 

 
Nauka dla dzieci z klas 0 –

 
III 
 

18:00
 

Msza św. z nauką ogólną
 

19:30
 

Nauka dla młodzieży ze szkół średnich, 
studentów i młodzieży pracującej

 
 

24.03.2020 WTOREK

 

8:00 

 

Msza św. z nauka ogólną

 

9:00 –

 

10:30

 
Nauka oraz Spowiedź św. dla

 

uczniów 
klas IV

 

ab, V

 

abc i VI

 

a 

 

10:30 –

 

11:00

 

Przerwa w spowiedzi

 

10:45

 

–

 

12:00

 
Nauka oraz Spowiedź św. dla uczniów 
klas VI

 

bc, VII

 

ab, VIII

 

ab

 

17:00 –

 

18:00

 

Spowiedź św. dla starszych

 

18:00 –

 

18:30

 

Msza św. (przerwa w spowiedzi)

 

18:30 –

 

20:00

 

Spowiedź św. dla młodzieży i starszych

 
 

25.03.2020 ŚRODA

 

8:00

 

Msza św. z nauką ogólną 

 

9:45 –

 

10:30

 

Msza św. z nauką

 

dla młodzieży 

 

z klas

 

VI abc, VII ab

 

i VIII

 

ab 

 

10:45 –

 

11:30

 

Msza św. z nauką

 

dla dzieci z klas 

 

III abc, IV ab, V abc 

 

16:00

 

Spowiedź

 

św.

 

dla starszych i chorych

 

16:30

 

Msza św. dla starszych i chorych 

 

z udzieleniem sakramentu 
namaszczenia chorych

 

18:00

 

Msza św. z nauką ogólną

 

20:00

 

Msza św. oraz Nowenna do Matki Bożej

 


