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Gorliwość o dom Twój pożera Mnie. Czy te słowa są także o nas? Czy żyjesz gorliwością o dom Boży? To znaczy – czy ci na nim naprawdę 

zależy? To pytanie o to, czy zależy ci na Liturgii – by była piękna, a nie jak najszybsza. Czy zależy ci na tym, w jaki sposób ty ją przeżywasz, czy 

chłoniesz każdy gest i każde słowo Mszy Świętej? Czy ci zależy na twojej parafii, czy z gorliwością modlisz się za księży, czy się angażujesz? 

Pytanie o gorliwość to pytanie o to, czy nie zobojętniałeś, czy nie jest ci wszystko jedno, czy się starasz być w domu Bożym człowiekiem 

zaangażowanym, czy ten dom Boży nie jest miejscem, które widujesz tylko z obowiązku? Niech cię zajmuje gorliwość o Kościół, o Jego 

świętość, o Jego piękno, niech cię ta gorliwość pochłania, angażuje, przejmuje, jak przejęła Chrystusa.

Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 2, 13-25) 

Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus przybył do Jerozolimy. W świątyni zastał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy 

sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurów, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i 

woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: «Zabierzcie to stąd i z domu 

mego Ojca nie róbcie targowiska!» Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: «Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie». W 

odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: «Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz?» Jezus dał im taką 

odpowiedź: «Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy dni wzniosę ją na nowo». Powiedzieli do Niego Żydzi: «Czterdzieści sześć lat budowano tę 

świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni?» On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zmartwychwstał, przypomnieli sobie 

uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w 

dniu świątecznym, wielu uwierzyło w Jego imię, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zawierzał im samego siebie, bo wszystkich 

znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co jest w człowieku.

i czym syn człowieczy, że się nim zajmujesz?

Kiedy Bóg mówi o sprawiedliwej płacy, kiedy Bóg mówi o uczciwości w handlu, kiedy Bóg mówi, że zysk nie jest jedynym celem 
przedsiębiorstw, kiedy Bóg mówi o prawie do pracy, kiedy Bóg mówi o pomocy narodom słabszym, biedniejszym, pokrzywdzonym, to chce 
wskazać człowiekowi drogę do szczęśliwego życia.

Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,

Złożyłeś wszystko pod jego stopy:

Ptactwo powietrzne oraz ryby morskie,

To siódme Słowo, siódme przykazanie, podobnie jak pozostałe, jest bardzo konkretne i należy je rozumieć jako bezwzględny zakaz nie 
tylko przywłaszczania, ale też naruszania czyjejś własności. W tym Słowie Bóg mówi - i to przede wszystkim - o tym do czego człowiek ma 
prawo. A mianowicie do własności. Mamy prawo do tego, co jest naszą własnością, ale nie możemy czynić swoją własnością tego, co nasze 
nie jest; czego nie nabędziemy za sprawiedliwą zapłatę. Co więcej - to przykazanie zakazuje naruszania i przywłaszczania wszystkiego, co 
do nas nie należy, nawet jeżeli wydaje nam się, że jest „niczyje”.

ks. Norbert Sarota

Obdarzyłeś go władzą nad dziełami rąk swoich

Dlatego dzisiaj podziękujmy Bogu za te dary. Mimo krzywdy społecznej, jaką możesz odczuwać, zawołaj z psalmistą:

Wszystko, co szlaki mórz przemierza.

Owce i bydło wszelakie. (…)

Wiemy dobrze, że o uczciwość, pracowitość i sprawiedliwość jest naprawdę ciężko. I wiele jest grzechów kradzieży, o których musimy 
sobie jasno powiedzieć. Bóg dał nam świat i własność, dał nam możliwość pracy i rozwoju talentów. Mamy ręce i nogi. Słyszymy i widzimy. 
Możemy czuć i kochać. Jakże to jest wspaniałe. Naprawdę! Bóg dał nam wiele. Dał nam i upomni się o to.
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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 (…).

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. 

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 Bożej 
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.

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

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.ks.	Proboszcz	Wiesław	Kiebuła

Siostry	i	Bracia,
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.

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.

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.

- 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.

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

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:

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:

- 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. 

Do	przemyślenia...	Opowieść	„Specjalny	anioł”

Czwórka jest także liczbą całości. Ziemia ma 
cztery części i cztery strony. Cztery wiatry wieją na 
lądach i morzach. Cztery rzeki wypływają z ogrodu 
Eden, żeby nawadniać ziemię. Imię Boga, Jahwe, 
składa się w pisowni hebrajskiej z czterech liter 
(JHWH), a Jego tron otaczają cztery istoty żyjące. W 
Apokalipsie św. Jana czterech jeźdźców przynosi 
zagładę światu. W Księdze Zachariasza [6,1-8] 
opisane są cztery rydwany, oznaczające cztery 
wichry, „(…) które stawiły się przed Panem całej 
ziemi”.

Liczba trzy jest liczbą całości. Wszechświat 
składa się z nieba, ziemi i tego, co kryje się pod 
ziemią. Noe ma trzech synów, od których pochodzą 
wszyscy ludzie. Przybytek Arki Przymierza i 
świątynia miały trzy części: przedsionek, miejsce 
święte i wewnętrzne sanktuarium. Trzech było 
przybyszy, których Abraham gościł w Mamre, a 
przede wszystkim są trzy Osoby Boskie – Bóg 
Ojciec, Syn Boży i Duch S�więty.

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

LICZBY W BIBLII - część II

CHRYSTUS CIERPIĄCY W SZTUCE SAKRALNEJ cz. I

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. 

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.

Oprócz ilustracji wydarzeń z historii Męki Pańskiej do tematyki pasyjnej należą 
również dewocyjne przedstawienia cierpiącego Jezusa. Motyw Chrystusa Frasobliwego 
w y w o d z i  s i ę 
z przedstawienia Syna Bożego oczekującego na mękę. Rzeźby Chrystusa Frasobliwego 
znajdowane są w kapliczkach przydrożnych czy domowych ołtarzykach. Szczególnym 
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

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.

„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).

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

czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?”
„Czego chcesz od nas Panie za twe hojne dary,

Zawołajmy z Kochanowskim:

„Nie samym chlebem żyje człowiek” (Mt. 4,4). „Mali ludzie 
żyją, by jeść i pić, wartościowi jedzą i piją, by żyć” (Sokrates).

Post i umartwienia ciała uwalniają od samego siebie i czynią nas 
wolnymi dla Boga i ludzi. Wśród praktykowanych form pokutnych 
znane są: 

- Posypywanie głowy popiołem, jałmużna, post.
- Noszenie włosiennic. Włosiennica to szata pasterska, wykonana 

z szorstkiej sierści kozy lub wielbłąda. Nosili ją święci i błogosławieni, 
m.in.: Franciszek z Asyżu, Faustyna Kowalska, Jan Maria Vianney, 
Edyta Stein, a w niektórych klasztorach praktykowane jest to do dziś. 

- Biczowanie - jako chłostanie biczami własnych pleców, pozostało 
indywidualną praktyką niektórych księży i zakonników. Do dzisiaj, 

POKUTA W PRAKTYCE

lokalne obrzędy procesji biczowników zachowane są w Hiszpanii 
i na Filipinach.

„Tylko dzięki praktyce osiągamy doskonałość w jakimkolwiek 
działaniu” (E. Greitens).

- W IV wieku na terenach Syrii i Palestyny dobrowolną formą 
pokuty było: siedzenie na kamiennym słupie. Za życia stylici 
wzbudzali szacunek i podziw, a po śmierci, otaczano ich kultem.

- Prostracja - czyli leżenie krzyżem lub padanie na twarz. Taką 
formę modlitwy praktykował św. Jan Paweł II. Gest ten podejmowany 
jest podczas liturgii Wielkiego Piątku. 

- Ekstremalna Droga Krzyżowa - rozważanie Męki Pańskiej na 
długiej trasie nocą i w milczeniu. 

Maryjo, Królowo miłości, czuwaj 
nad kobietami i nad ich 

posłannictwem w służbie ludzkości 
i pokojowi oraz w dziele szerzenia 

Królestwa Bożego!

8 marca - Dzień Kobiet

(Jan Paweł II)



Spotkanie Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic odbędzie się 
w piątek 12.03 o godz. 19:00 w budynku Szkoły Podstawowej. 
Zapraszamy wszystkich, którzy chcą się zaangażować w działalność 
naszego parafialnego stowarzyszenia.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
III Niedziela Wielkiego Postu – 07.03.2021

Rekolekcje parafialne trwać będą od 14.03 (niedziela) do 17.03 (środa). 
Poprowadzi je ks. Andrzej Gołębiowski. Otoczmy go modlitwą 
i zaplanujmy sobie czas, by cała rodzina mogła się przygotować do 
głębokiego przeżycia Świąt Wielkanocnych. Program rekolekcji 
w gablocie parafialnej i na stronie internetowej parafii.

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) lub na konto parafialne.

 Przy kropielnicy (pod krzyżem) znajduje się też skarbonka na Jałmużnę 
wielkopostną – czyn miłosierdzia. 

Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

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. 

Spotkanie nowo powstałej Róży Różańcowej w piątek 12.03 
o godz. 19:30 w kościele.

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

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. 

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. 

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

Cudowne uratowanie wzroku

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

śp. Marek

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

- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?
- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...
- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

„Wizyta”

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.
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.

     Bruno Ferrero

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

„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”.

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.

 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.

Zapraszamy
Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 

którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

ks.	Norbert	Sarota

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

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

śp. Stanisława 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Numer konta bankowego:
BSR KRAKÓW 57 8589 0006 0180 0550 5630 0001

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

O okrutnym Herodzie

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.

Podstawą reguły zakonu jezuitów jest  bezwzględne 
posłuszeństwo dogmatom i prawu kanonicznemu, wyrzeczenie się 
wolności osobistej oraz bezgraniczne zaufanie do Kościoła i papieża, 
zgodnie z hasłem: Sentire	cum	Ecclesia (Zawsze z Kościołem). Jezuici 
jako jedyni,  obok trzech ślubów zakonnych – ubóstwa, 
posłuszeństwa i  czystości ,  składają  jeszcze czwarty – 
bezwzględnego posłuszeństwa papieżowi. Nazywani bywają 
„papieską armią” oraz „żołnierzami Chrystusa”. 

Początkowo, głównym celem działalności jezuitów była walka 
z reformacją. Później skupili się na kaznodziejstwie, szkolnictwie 
oraz nauce; byli spowiednikami władców.

Aby rzetelnie realizować swoje posłannictwo często zmieniali 
miejsce zamieszkania, żyli w oderwaniu od rodziny i narodu. 
Jezuicki kosmopolityzm spotkał się ze sprzeciwem monarchii 
absolutnych, co poskutkowało kasatą zakonu w 1773 r. 
(z wyłączeniem Rosji), aż do przywrócenia o�icjalnej działalności 
w 1814 r. 

Zakon	 Jezuitów, nazywany Towarzystwem Jezusowym (łac. 
Societas Iesu) założony został w 1534 r. przez byłego o�icera 
hiszpańskiego Ignacego Loyolę, a zatwierdzony w 1540 r. przez 
papieża Pawła III. Do Polski Jezuici przybyli w 1564 r. 

Strój zakonny jezuitów to czarna suknia bez guzików, z białą 
koloratką, przepasana czarnym pasem. Z zakonu jezuitów wywodzi 
się obecny papież Franciszek, a także trzech polskich świętych: 
św. Stanisław Kostka, św. Andrzej Bobola i św. Melchior Grodziecki.

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE

Słowo na czas Wielkiego Postu...

Benedykt XVI

„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”.

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

Czwórka jest także liczbą całości. Ziemia ma cztery części 
i cztery strony. Cztery wiatry wieją na lądach i morzach. Cztery rzeki 
wypływają z ogrodu Eden, żeby nawadniać ziemię. Imię Boga, Jahwe, 
składa się w pisowni hebrajskiej z czterech liter (JHWH), a Jego tron 
otaczają cztery istoty żyjące. W Apokalipsie św. Jana czterech 
jeźdźców przynosi zagładę światu. W Księdze Zachariasza (6, 1-8) 
opisane są cztery rydwany, oznaczające cztery wichry, „które	stawiły	
się	przed	Panem	całej	ziemi”.

Liczba trzy jest liczbą całości. Wszechświat składa się z nieba, 
ziemi i tego, co kryje się pod ziemią. Noe miał trzech synów, od 
których pochodzą wszyscy ludzie. Przybytek Arki Przymierza 
i świątynia miały trzy części: przedsionek, miejsce święte 
i wewnętrzne sanktuarium. Trzech było przybyszy, których 
Abraham gościł w Mamre, a przede wszystkim są trzy Osoby Boskie 
– Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch S�więty.

LICZBY W BIBLII

Dawanie rodzi satysfakcję, ale według wielu ludzi więcej 
szczęścia jest w braniu, konsumowaniu i korzystaniu z tego, co daje 
świat. I trudno mówić o tym, że korzystanie z życia jest czymś 
złym. Należy jednak pamiętać, że przesada w takiej postawie 
prowadzi do zamknięcia się w świecie swojego egoizmu. Pismo 
Święte wyraźnie mówi, że ,,więcej szczęścia jest w dawaniu aniżeli 
w braniu” (Dz 20, 35). Mówiąc o dawaniu, zawsze trzeba pamiętać 
o właściwej postawie. „Bóg tak umiłował świat, że Syna swego 
Jednorodzonego dał” (J 3, 16). Biblia wskazuje, że Bóg najpierw 
umiłował, a potem dał. Kiedy motywacją dawania jest miłość, 
dając jałmużnę, naśladujemy największego Dawcę. I to jest 
największe szczęście. Przy okazji są jeszcze inne bonusy dla 
miłujących dawców. Szczególnie ważne jest to, że Pan Bóg poprzez 
zachętę do dawania wyprowadza nas z naszego egoizmu. Jeśli nie 
wierzysz, to spróbuj. Nie bądź chaotyczny i ustal najpierw, jaką 
kwotę miesięcznie chcesz przeznaczać na potrzebujących, dzieła 
ewangelizacyjne czy utrzymanie kościoła. Potem zanim wrzucisz 
swój dar do skarbony, pomyśl serdecznie o tych, którzy będą 
korzystać z twojego daru. Szybko okaże się, że Pismo Święte nie 
kłamie, bo rzeczywiście więcej szczęścia jest w dawaniu...

Biblia o finansach - JAŁMUŻNA

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 08.03.2021  
 7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 8) 

 18:00 
+ Za śp. Krystynę i Stefana Chwalik,  
 Franciszka Kilmera 

Wtorek – 09.03.2021  
 18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 9) 
Środa – 10.03.2021  
 7:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla rodziny 
Bełzowskich i Pelayo 
O dary Ducha św. dla Jana w zdaniu egzaminów 
maturalnych 
+ Za śp. Alicję Matoń (greg. 10) 
+ Za śp. Jana Borkowskiego i zmarłych z jego rodziny 
+ Za śp. Stanisława Kubińskiego w 36. rocznicę śmierci 
 i zmarłych z rodziny Kubińskich 
+ Za śp. Zbigniewa Majkę, Helenę Majkę 
+ Za śp. Mariana Walczaka 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Waldemara Nogiecia 
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło 
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka 
+ Za śp. Paulinę Turczyńską 
+ Za śp. Zygmunta Domagałę 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 

Czwartek – 11.03.2021 
 18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 11) 
Piątek – 12.03.2021  
 7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 12) 
 18:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego 
Sobota – 13.03.2021  
 7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 13) 
 18:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 
Niedziela – 14.03.2021  

 7:00 
+ Za śp. Tadeusza w 12. rocznicę śmierci,  
 Henrykę Pawlik 

 9:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 10:30 
+ O miłosierdzie Boże i wieczny odpoczynek  
 dla śp. Heleny i Jerzego Siuszko 

 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 
 18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 14) 


