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Z Ewangelii według świętego Jana (fragmenty z J 4,5.7a-11) 

Jezus przybył do miasteczka samarytańskiego (…) zmęczony drogą siedział sobie przy studni. Było to około szóstej 

godziny. Nadeszła tam kobieta z Samarii, aby zaczerpnąć wody. Jezus rzekł do niej: „Daj Mi pić”. (…) Na to rzekła do Niego 

Samarytanka: „Jakżeż Ty będąc Żydem prosisz mnie, Samarytankę, bym Ci dała się napić?” Żydzi bowiem nie utrzymują 

stosunków z Samarytanami. Jezus odpowiedział jej na to: „O, gdybyś znała dar Boży i wiedziała, kim jest Ten, kto ci mówi: 

«Daj Mi się napić», prosiłabyś Go wówczas, a dałby ci wody żywej”. (…) „Każdy, kto pije tę wodę, znów będzie pragnął. Kto 

zaś będzie pił wodę, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem 

wody wytryskującej ku życiu wiecznemu”. (…) Rzekła do Niego kobieta: „Wiem, że przyjdzie Mesjasz, zwany Chrystusem. 

A kiedy On przyjdzie, objawi nam wszystko”. Powiedział do niej Jezus: „Jestem Nim Ja, który z tobą mówię”. Wielu 

Samarytan z owego miasta zaczęło w Niego wierzyć  (…)

Jezus jest w drodze z Judei do Galilei. Ma za sobą pół dnia marszu w upale. Jest zmęczony, głodny, chce mu się pić. Pomimo to 
człowiekowi, który akurat staje na Jego drodze, poświęca całą swoją uwagę. Ta uważność pozwala mu odkryć, że najlepsze, co może teraz 
zrobić, to zatrzymać się i pomagać jeszcze przez dwa dni. 

„W dwa miesiące możesz zdobyć więcej przyjaciół, interesując się innymi ludźmi, niż w ciągu dwóch lat, usiłując zainteresować sobą 
innych.” (Dale Carnegie)

Bóg mówi: Uwierz we mnie

Ponad 3000 lat temu, ponad 2600 kilometrów stąd, ponad 2600 metrów nad poziomem morza, na bajecznej górze Synaj Mojżesz był 
świadkiem, jak Bóg rył na kamiennych tablicach DEKA LOGOS – Dziesięć Bożych przykazań. Minęło 3000 lat. I oto ta niedziela jest 
początkiem szeregu niedziel, w czasie których Bóg już nie w kamieniu, ale na tablicach  w żywych sercach, i nie przez Mojżesza, ale księdza 
michałowickiej parafii, będzie po kolei na nowo tłumaczył sens tej niesamowitej konstytucji Pana Boga.

Dziś po raz pierwszy przykazanie pierwsze:

  Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną!
Co mówi Bóg? Uwierz we mnie! Uwierz, że jestem jedynym Bogiem!
Dziesiątki osób przechodziło kiedyś obok kościoła między godziną 7:30 a 8:00. Tylko dwie zrobiły znak krzyża. Nawet na widok 

zwykłych kolegów z pracy podnosimy rękę w geście przywitania.
Wiara. O tym była już mowa kiedyś w homilii. Dziś natomiast powiemy sobie o modlitwie. Skoro jest Bóg, należy mu się cześć 

i szacunek.
I tu mamy mały skandal z punktu widzenia wiary. Otóż są ludzie, którzy płacą kilka tysięcy na wyjazd do Rzymu, czekają parę godzin na 

rozmowę z Ojcem Świętym, płaczą jak tylko mogą go dotknąć, a jak zagada do nich dwa słowa, to są tak wzruszeni, że jeszcze parę miesięcy 
po powrocie z dumą zagranicznego pielgrzyma opowiadają sąsiadce na ławce przed blokiem: „Wiesz Maryś, ty sobie tego pewnie nie 
wyobrażasz, jakie to wrażenie. Tego się nie da opisać. Jak bardzo byłam wtedy szczęśliwa!”.

 Kto jest większy? Papież czy Bóg? Pytanie drugie: Czy tutaj jest Bóg? Gdybyśmy mieli wiarę, zapłakalibyśmy na widok Najświętszej 
Hostii. W każdym kościele jest plac – i choć nie świętego Piotra, to świętej Eucharystii. Tu jest szansa na audiencję generalną. Właśnie 
tutaj! I to jest modlitwa. To audiencja generalna, jaką Bóg przeprowadza z człowiekiem, który w Niego wierzy.

ks. Norbert Sarota

1Dekalog - Przykazanie I

TRIDUUM PASCHALNE
zrozum - przeżyj – świętuj

Triduum Paschalne rozpoczyna Wielki Czwartek. To dzień, w którym 
sprawuje się tylko jedną Eucharystię. Podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej 
wspominamy ustanowienie Eucharystii i Sakramentu kapłaństwa. Ewangelia 
przypomina bardzo ważny gest Jezusa, który przed ostatnią wieczerzą umył 
nogi swoim uczniom, przekazując w ten sposób przykazanie miłości.

Po Komunii Świętej, Ciało Chrystusa w procesji zostaje przeniesione do 
specjalnie przygotowanej kaplicy, zwanej ciemnicą. Tam wierni do późnych 
godzin będą czuwać z Jezusem, wspominając jego modlitwę i cierpienie 
w Ogrójcu.  W czasie adoracji należy dziękować Jezusowi za dar Eucharystii 
i rozważać Jego ostatnie chwile przed męką. Tabernakulum jest opróżnione 
i otwarte, gaśnie wieczna lampka, a ołtarz, przy którym sprawowano przed 
chwilą Najświętszą Ofiarę, zostaje obnażony i pusty, przypominając o zdradzie 
Judasza i samotności Jezusa w Ogrójcu. Wchodzimy w czas Bożej męki.

Ten dzień powinien być okazją do pojednania i przebaczenia sobie 
wzajemnych uraz. Bardzo ważne jest, aby od tego wieczora w domu 
zapanował nastrój powagi i skupienia.

W tym dniu warto modlić się słowami pierwszej części Gorzkich Żali lub 
rozważać fragmenty Męki Jezusa z Ewangelii.

Drzewo oliwne

Drzewo oliwne w  krajach Bliskiego Wschodu jest uważane 
za drzewo święte. Mojżesz powiedział izraelitom, że Kanaan to 
„ziemia drzewa oliwek”. W Biblii drzewo oliwne pojawia się 
50 razy. Gałązka oliwna jest m. in. symbolem pokoju i przeba-
czenia (zwiastowała koniec potopu patriarsze Noemu). 
Również olej oliwny dający światło w domu był źródłem 
bogatej symboliki światła. 

Drzewa oliwne zaczęto uprawiać około IV w. przed 
Chrystusem. Dojrzałe drzewo może przynosić około 1,5 tony 
owoców rocznie. Zbiory oliwek są we wrześniu i wydają 
owoce w kilku kolorach (zielonym i czerwono-fioletowym 
i czarnym). Ogród Oliwny, Ogrójec, Getsemani oznacza 
w języku aramejskim „oliwną tłocznię”. W I wieku n.e. było to 
miejsce na Górze Oliwnej lub w jej pobliżu, gdzie Jezus często 
spotykał się ze swymi uczniami. W noc przed swoją śmiercią 
tutaj został zdradzony przez Judasza i aresztowany. Zapewne 
tamten Ogród Oliwny nie przetrwał, skoro jak pisze Józef 
Flawiusz, wojska rzymskie oblegające Jerozolimę w roku 70 
ścięły wszystkie drzewa w jej okolicy.

19 marca - wspomnienie św. Józefa, 
Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny



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

Z	historii	miejsc	kultu	męki	pańskiej

Kult męki pańskiej w Polsce sięga swoimi korzeniami czasów 
średniowiecza. Początkowo czczono Chrystusa w znaku Krzyża 
S�więtego, który to znak przypominał o przyjęciu przez naród 
chrześcijaństwa. Stawiano go w wielu miejscach, a w szczególności 
na miejscu świętych gajów czy innych ośrodków kultu pogańskiego, 
jak to miało miejsce w przypadku sanktuarium Krzyża S�więtego na 
Łysicy. S�więty Krzyż był pierwszym narodowym sanktuarium na 
ziemiach polskich przed Jasną Górą. 

Sanktuaria męki pańskiej typu kalwaria zaczęły powstawać 
w Polsce w początkach XVII wieku. Szybko zyskiwały one ogromną 
popularność, dzięki temu,  że papieże nadawali im przywileje 
odpustowe takie, jakie przysługiwały dla miejsc świętych 
w Jerozolimie. Warunkiem uzyskana odpustu było przystąpienie do 
sakramentu pokuty i Eucharystii, nawiedzenie kaplicy kalwaryjnej 
połączone z modlitwą. 

Spośród około 60 kalwarii, obecnie tylko 10 jest celem 
pielgrzymek – Kalwaria Zebrzydowska, Kalwaria Pacławska, Góra 
S� więtej Anny, Krzeszów, Wejherowo, Wiele, Glotowo, Piekary 
S� ląskie, Pakość n/Notecią, Ujście n/Notecią. Jako pierwsza odpusty 
jerozolimskie otrzymała Kalwaria Zebrzydowska (1605 rok).

Z� ródło: E. Bilska, Pielgrzymki	do	sanktuariów	męki	pańskiej	
w	Polsce	–	geneza,	przemiany,	współczesność.

Trwa renowacja Kaplicy Miłosierdzia. 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).
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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.

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.

Przy kropielnicy (pod krzyżem) znajduje się też skarbonka na Jałmużnę 
Wielkopostną – czyn miłosierdzia. Przez cały Wielki Post 
włączamy się w akcję prowadzoną przez Caritas. Składane ofiary 
zostaną przeznaczone dla osób ubogich, chorych i samotnych. 

Rekolekcje wielkopostne w naszej parafii, ze względu na zagrożenie 
koronawirusem, zostają odwołane.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Kalisz	-	centrum	kultu	św.	Józefa
Od 400 lat w Kaliszu, w najstarszym na świecie (drugie co do 

wielkości po Montrealu) Sanktuarium św. Józefa znajduje się 
barokowy obraz S�więtej Rodziny, a w nim uznany za cudowny 
Jego wizerunek. Według tradycji obraz został ufundowany ok. 
1670 r., przez mieszkańca wsi Szulec (Stobienia) z wdzięczności 
za wstawiennictwo św. Józefa i cudowne uzdrowienie 
z paraliżu. Wkrótce (1673 r.) wydarzył się kolejny cud, potem 
było 500 uzdrowień. W efekcie w 1767 r. ,  św. Józef Kaliski został 
uznany za „słynący łaskami”, 3 lata później za „cudowny”, 
a w 1796 r. otrzymał Korony papieskie. Do szczególnego 
rozwinięcia i znaczenia kultu św. Józefa Kaliskiego po II wojnie 
światowej przyczyniły się trzy wydarzenia: cudowne
wyzwolenie 800 księży - więźniów 
w obozie w Dachau (29.04.1945 
w ostatnim dniu odprawiania nowen-
ny), utworzenie w Kaliszu S�wiatowego 
Centrum Józefologicznego (1969 r.) 
oraz wizyta papieża Jana Pawła II 
(04.06.1997 r.).  

Z kultem św. Józefa jest związana 
j e d n a  z  n a j s t a r s z y c h  p i e s z y c h 
pielgrzymek z Kalisza na Jasną Górę 
i z powrotem (od Józefa do Maryi, od 
Maryi do Józefa).

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 16.03.2020  
 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 8) 
Wtorek – 17.03.2020 
 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 9) 
Środa – 18.03.2020  
 7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 10) 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę Bożą dla Alanka  
i jego rodziców 
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla 
Ignasia, Justyny i Dominika oraz ich dzieci 
O błogosławieństwo Boże i szczęśliwe rozwiązanie dla 
Beaty oraz dla Klaudii 
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny 
+ Za śp. Helenę Jaros i Wiesława Skrzyszowskiego 
+ Za śp. Irenę Kopeć 
+ Za śp. Iwonę Chwastek 
+ Za śp. Jana Stefańskiego i zmarłych z rodziny 
 Stefańskich i Leleniów 
+ Za śp. Józefa Tochowicza 
+ Za śp. Marię i Antoniego Nowak, Kazimierę i Józefa 
 Chamielec, Stanisława i Włodzimierza Musiałek 
+ Za śp. Marię Taranek w 10. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Michała i Helenę Miś, Jana i Natalię Golara 

Czwartek – 19.03.2020 – Uroczystość św. Józefa,  
Oblubieńca NMP 

 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 11) 
Piątek – 20.03.2020  
 7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 12) 
 18:00 + Za śp. Matyldę i Kazimierza Jaskółka 
Sobota – 21.03.2020  
 7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 13) 
 18:00 + Za śp. Stanisława Banasia w 1. rocznicę śmierci 
Niedziela – 22.03.2020 – Laetare – Raduj się 

 7:00 
+ Za śp. Józefa Machnika i Kazimierza Kupidło 
+ Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 14) 

 9:00 + Za śp. Ariadnę Kozłowską 
 10:30 + Za śp. Józefa Brożka i Józefa Adamka 

 12:00 
+ Za śp. Andrzeja Turczyńskiego w 24. rocznicę śmierci 
 i żonę Irenę 

 18:00 + Za śp. Jerzego i Wacława Kruczek 

 

Mojżesz
Formalnie nie jest uznawany za proroka. Miał już prawie 80 lat, kiedy 

objawił mu się Bóg i powierzył misję wyprowadzenia Izraelitów 
z Egiptu. Boże zadania przyjmował z dużym oporem, bo doskonale 
wiedział, że coś takiego przekracza jego możliwości. Z jednej strony 
musiał przekonać Izraelitów do wędrówki ku Ziemi Obiecanej, 
wędrówki długiej i bardzo uciążliwej; z drugiej strony musiał się 
przeciwstawić chyba najpotężniejszemu władcy tamtych czasów – 
faraonowi Ramzesowi II Wielkiemu. Podjął się zadania tylko dlatego, że 
zaufał Bogu, że Ten będzie z nim. 

Po tym, jak już faraon przestał zagrażać Izraelitom, Mojżesz musiał 
nauczyć ich żyć jak ludzie wolni. W pełni udało się to dopiero, kiedy 
wymarło pokolenie, które pamiętało niewolę. Stworzył bardzo 
szczegółowe prawo, które przetrwało wieki. Widać tam obronę 
słabszych, widać rekompensowanie krzywdy, czy to wyrządzonej 
celowo, czy przypadkiem, widać ponoszenie odpowiedzialności za 
swoje czyny… 

Oprócz szczegółowych zasad codziennego życia, Mojżesz zostawił 
swemu narodowi przede wszystkim otrzymany od Boga Dekalog. 

Tak jego działania jak i prawo, które ogłosił, były wynikiem 
osobistych spotkań sam na sam z Bogiem.

Prorocy na kartach Biblii...


