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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 3, 14-21) 

Jezus powiedział do Nikodema: «Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto 
w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, 
nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez 
Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię 
Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: 
bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto źle czyni, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby jego uczynki nie zostały ujawnione. 
Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki zostały dokonane w Bogu».

„Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.” (J 3,17). Myślisz, że ciebie  
posłał po to samo? W nasze życie wpisani są ludzie, których zachowanie nas oburza. Krzywdzą innych, robią tak, żeby wyszło z korzyścią dla 
nich, robią  rzeczy bezdyskusyjnie złe. Niemożliwe jest, żeby Bóg tego nie widział czy żeby to bagatelizował. Chce jednak dotrzeć do nich 
i zbawić ich, nawet gdyby to kosztowało życie Jego Syna. 

W naturze ludzkiej można odnaleźć jakąś dziwną łatwość obchodzenia pewnych praw, również Bożych. Zauważmy że, do powszechnej 
mowy weszło stwierdzenie lub pytanie: «a czy to można jakoś obejść?» To znaczy, gdy prawo nam czegoś zabrania, zanim zaczniemy się do 
niego stosować - szukamy jakiejś luki, która pozwoli nam je ominąć. Jednocześnie pozostawi nasze sumienie w spokoju, bo w takim 
wypadku przecież człowiek nie łamie przepisów, tylko potrafi je obejść. Kolejne znane powiedzenie, które też skutecznie znieczula nasze 
sumienie, to mówienie o tym, że coś udało nam się załatwić. To, że nie wolno kraść wiemy dokładnie i aby nie czuć jakiegoś dyskomfortu co 
do tego, że nabyliśmy nieuczciwie coś, co nie było naszą własnością, wolimy stwierdzenie: „załatwiłem sobie”, bo kraść nie wolno, to 
oczywiste, ale „załatwić” - czemu nie? Równie często potrafimy powtarzać (trochę półżartem, trochę półserio) i zdarza się do tego stosować: 
„znalezione nie kradzione”. A czy próbowaliśmy ustalić właściciela zguby? - to już mniej ważne, bo przecież znalezione i po problemie. I tak 
przykładów można by było mnożyć. Sami dobrze wiemy, jak to jest.

Trzeba więc powiedzieć, czego konkretnie dotyczy siódme przykazanie. Nie wolno kraść - to oczywiste. Nie wolno przywłaszczać sobie 
czyjejś rzeczy - to też oczywiste. Ale to przykazanie mówi przede wszystkim o tym, że człowiek nie ma prawa wyciągać ręki po to, co nie jego
i że ma obowiązek dać drugiemu to, co jest mu winien, co mu się należy.

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VII

CHRYSTUS	CIERPIĄCY	W	SZTUCE	SAKRALNEJ	cz.	II
Pasja, czyli historia męki Chrystusa, stanowi bardzo ważną część 

ikonogra�ii biblijnej. Zaliczają się do niej wszystkie wydarzenia 
prowadzące do ukrzyżowania. Pasja rozpoczyna się od wjazdu Chrystusa 
do Jerozolimy, a kończy sceną złożenia do grobu. Z Pasją ściśle związane są 
również trzy inne rodzaje przedstawień Chrystusa, mimo że często w tego 
rodzaju scenach występuje On samodzielnie. Pierwszy z tych rodzajów to 
Ecce Homo (z łac. „Oto Człowiek”), czyli przedstawienie ubiczowanego 
Chrystusa w koronie cierniowej. Słowa te miał wypowiedzieć Piłat 
ukazujący Chrystusa ludowi żydowskiemu. Drugi rodzaj to Chrystus 
Boleściwy, zwany też Mężem Boleści (od łacińskiego określenia Vir 
Dolorum). Jest to przedstawienie martwego lub zmartwychwstałego 
Chrystusa niebędącego jeszcze w chwale, lecz ukazującego rany 
otrzymane podczas Drogi Krzyżowej. Popularnym wizerunkiem jest także 
Chrystus Frasobliwy, ukazany jako zamyślony, w pozie siedzącej, z opartą 
na dłoni głową w koronie cierniowej.

4

Najstarsza modlitwa do Świętego Józefa

Poniższa modlitwa do św. Józefa została odnaleziona 
w 50 roku po Chrystusie. W 1555 r. papież przesłał jej 
tekst cesarzowi Karolowi, który wyruszał na bitwę. 

O, święty Józefie, którego opieka przed tronem 
Boga jest tak wspaniała, mocna i natych-
miastowa, powierzam Ci wszystkie moje sprawy 
i pragnienia. O, święty Józefie, pomóż mi przez 
Twoje potężne wstawiennictwo i wyproś mi 
u Twojego Boskiego Syna wszelkie duchowe 
błogosławieństwa, żebym – poddany Twojej 
niebiańskiej mocy – mógł złożyć moje 
dziękczynienie i hołd najbardziej kochającemu 
ze wszystkich ojców. O, święty Józefie, nigdy nie 
zmęczę s ię  kontemplowaniem Ciebie . 
A w Twoich ramionach zasypia Jezus. Nie 
ośmielę się zbliżyć do Ciebie, kiedy On 
spoczywa na Twoim sercu. Uściskaj Go mocno 
w moim imieniu, ucałuj Jego drogocenną 
głowę i poproś Go, by odwzajemnił ten 
pocałunek, kiedy będę wydawał moje ostatnie 
t c h n i e n i e .  Ś w i ę t y  J ó z e fi e ,  p a t r o n i e 
odchodzących dusz, módl się za mnie. Amen.

https://pl.aleteia.org/

W	dniach	od	14	do	17	marca

rekolekcje	wielkopostne	

w	naszej	para�ii	prowadzi	

ks.	Andrzej	Gołębiowski

szczegóły na stronie para�ialnej i w gablotach



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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na IV Niedzielę Wielkiego Postu – 14.03.2021

Od dziś do środy (od 14 do 17 marca) trwają w naszej parafii 
rekolekcje wielkopostne, które prowadzi ks. Andrzej 
Gołębiowski. To szczególny czas łaski. Uczyńmy wszystko, co 
możliwe, abyśmy mogli uczestniczyć we wszystkich dniach 
rekolekcji. Przygotujmy się rzetelnie do spowiedzi świętej, którą 
przeżyjemy w poniedziałek, wtorek i w środę (szczegóły na 
plakacie i na stronie internetowej parafii).

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. 
Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można 
uzyskać odpust zupełny.

W piątek 19 marca będziemy obchodzić uroczystość św. Józefa, 
oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Ten dzień możemy nazwać 
dniem mężczyzn. Otoczmy modlitwą wszystkich mężczyzn: 
kawalerów, mężów, ojców, dziadków.

Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, zbierane są na tace podczas 
nabożeństw Gorzkich żali. Przy kropielnicy (pod krzyżem) znajduje 
się też skarbonka na Jałmużnę Wielkopostną – czyn miłosierdzia. 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Siostra Faustyna Kowalska kanonizowana w 2000 roku jest 
najpopularniejszą polska stygmatyczką. Dzięki jej wizjom
i objawieniom powstał obraz „Jezu ufam Tobie”. W swoim 
„Dzienniczku” opisywała doznania odczuwane w czasie każdej 
piątkowej modlitwy: „Kiedy pierwszy raz otrzymałam to cierpienie, 
było to tak: po ślubach rocznych (…) w czasie modlitwy ujrzałam wielką 
jasność, a z tej jasności wyszły promienie, które mnie ogarnęły i w tym 
uczułam straszny ból w rękach, nogach i boku i ciernie korony 
cierniowej”. Cierpienia te powtarzały się przez kolejne piątki, po czym 
czasowo ustały, a kiedy we wrześniu 1936 r. powróciły, zapisała: 
„chociaż to jest rzadko, cierpienie to trwa bardzo krótko, jednak jest
straszne i bez szczególnej łaski 
Bożej nie zniosłabym, a na 
zewnątrz nie mam żadnych 
znaków tych cierpień (...).”. 
S z c z e g ó l n e g o  c i e r p i e n i a 
doświadczyła w Wielki Czwartek 
14 kwietnia 1938 r: „W jednym 
momencie odczułam i przeżyłam 
całą mękę Jezusa we własnym 
sercu, zdziwiłam się, że te katusze 
nie pozbawiły mnie życia”. 

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 15.03.2021  
 8:00 + Za śp. Zygmunta Domagałę 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o dalszą opiekę i błogosła-
wieństwo Boże dla Józefy w 85. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Alicję Matoń (greg. 15) 

Wtorek – 16.03.2021  
 8:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 16) 

 18:00 
+Za śp. Stanisława Sobczyka w 5. rocznicę śmierci 
+Za śp. Mariana Walczaka  

Środa – 17.03.2021  
 8:00 + Za śp. Krzysztofę Kaczmarską 

 16:30 
Dziękczynna za otrzymane dary z prośbą o łaskę zdrowia 
na ciele i duszy 

 18:00 
+ Za śp. Józefę Stańczyk w 6. rocznicę śmierci, Janusza 
 Paździerkiewicza w 3. rocznicę śmierci 

 20:00 

Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą o dalsze 
błogosławieństwo Boże dla Małgorzaty z racji urodzin  
i szczęśliwe zdanie egzaminu 
+ Za śp. Józefa i Kazimierę Chamielec oraz  
 Józefa Tochowicza 
+ Za śp. Alicję Matoń (greg. 17) 
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Waldemara Nogiecia 
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło 
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka 
+ Za śp. Paulinę Turczyńską 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 
+ Za śp. ks. kan. Alojzego Strączka 

Czwartek – 18.03.2021 
 7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 18) 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
Moniki w 40. rocznicę urodzin i dla rodziny 

Piątek – 19.03.2021 –  Uroczystość św. Józefa,  
   Oblubieńca NMP 
 7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 19) 
 18:00 + Za śp. Roberta Stopińskiego 
Sobota – 20.03.2021  
 7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 20) 
 18:00 + Za śp. Luizę i Józefa Massalskich 
Niedziela – 21.03.2021  

 7:00 
+ Za śp. Władysława Plucińskiego i Aleksandrę 
 Plucińską w 1. rocznicę śmierci 

 9:00 + Za śp. Ariadnę Kozłowską 

 10:30 
+ Za śp. Władysława Kondziołkę w 4. rocznicę śmierci, 
 Jana Kleśnego w 25. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Jana Stefańskiego w 10. rocznicę śmierci 

 12:00 + Za śp. Józefa Chwastka 
 18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 21) 

 

W ubiegłym tygodniu do wieczności odszedł

śp. ks. kan. Alojzy Strączek

Proboszcz w Michałowicach
w latach 1976-1982

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Krzysztofa Kaczmarska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Leokadia Bubak

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

ROK ŚWIĘTEGO JÓZEFA

„Ukochany	 ojciec,	 ojciec	 czułości,	
w	posłuszeństwie	i	w	gościnności;	ojciec	
twórczej	 odwagi,	 robotnik,	 zawsze	
w	 cieniu” - tymi słowami papież 
Franciszek opisuje w czuły i porusza-
jący sposób św. Józefa. Czyni to z okazji 
150. rocznicy ogłoszenia Oblubieńca 
Maryi patronem Kościoła katolickiego. 
To właśnie błogosławiony Pius IX, 
8 grudnia 1870 r., obdarzył tym 
tytułem świętego Józefa. Dla uczczenia 
tej rocznicy rok 2021 poświęcono 
Opiekunowi Jezusa. 

Polscy stygmatycy


