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Zwiastowanie

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 13,1-9)

W tym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich oﬁar. Jezus
im odpowiedział: „Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to
ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych
osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy
Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam; lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie”. I opowiedział im
następującą przypowieść: «Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy ﬁgowiec; przyszedł i szukał na nim owoców,
ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym ﬁgowcu, a nie
znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia?” Lecz on mu odpowiedział: „Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż
okopię go i obłożę nawozem; i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć”».
Lubimy łagodzić Ewangelię. Widzieć w niej otuchę. Chrześcijaństwo cieplutkie, wygodne... i nieprawdziwe. Dziś wybrzmiewa radykalizm
Ewangelii: „Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym ﬁgowcu, a nie znajduję”. Tych słów nie można schować pod dywan;
trzeba je wyraźnie usłyszeć i zapytać - czy Bóg, patrząc na moje życie, choćby na ostatni rok, znajduje owoce? Czy nie jestem jałowym
chrześcijaninem? Czy to nie jest ostatni moment, by na serio zacząć żyć na Bożą chwałę? Ogrodnik pozostawia drzewo jeszcze na rok.
Ty też masz jeszcze szansę...

Dzień Świętości Życia
i Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego
Kościół w Polsce w uroczystość Zwiastowania Pańskiego (25
marca) przeżywa Dzień Świętości Życia. Jest to odpowiedź na apel
Jana Pawła II, który powiedział: „Człowiek i jego życie jawią się nam
jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” (Evangelium
Vitae, 84). Oznacza to, że każde życie ludzkie ma wartość od
poczęcia do naturalnej śmierci.
W trosce o życie tych najbardziej bezbronnych – w intencji
dziecka zagrożonego aborcją – można podjąć się modlitwy zwanej
Duchową Adopcją. Jest to modlitwa wstawiennicza w intencji życia,
które poczęło się w łonie matki, a jednak nie zostało przez nią
przyjęte. Ma ona na celu ocalenie życia zagrożonego aborcją.
Zobowiązanie obejmuje okres 9 miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej – radosnej, bolesnej lub
chwalebnej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego
rodziców. Do modlitw można też dołączyć dowolnie wybrane
postanowienia (np. adoracja Najświętszego Sakramentu lub
czytanie Pisma Świętego). Duchowej Adopcji może podjąć się
każdy.
Źródło: sanktuariumjp2.pl

O wielkopostnym zwyczaju
zakrywania krzyży
Zgodnie z tradycją od 5. niedzieli Wielkiego
Postu w kościołach zakrywa się krzyże
ﬁoletowym materiałem. Krzyż zostaje odsłonięty
w trakcie Liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek.
Zwyczaj ten pochodzi z tradycji starochrześcijańskiej. W pierwszych wiekach
chrześcijaństwa krzyż oznaczał zwycięstwo,
a Jezus wiszący na krzyżu był ubrany
w królewskie szaty. Dlatego w dniu przeżywania
Jego męki zasłaniano postać Chrystusa
triumfującego. Zaś odsłonięcie krzyża w Wielki
Piątek symbolizuje odkrywanie Go na nowo.
W domach chrześcijańskich spotykany był
czasem zwyczaj zasłaniania luster w Wielki
Piątek na znak smutku i żałoby. Oznacza to
uobecnienie Chrystusowej śmierci w przeżyciach
duchowych wspólnoty rodzinnej.
Źródło: Rytuał domowy, red. ks. R. Nowacki

Bazylika Zwiastowania w Nazarecie
Bazylika Zwiastowania powstała w IV wieku w Nazarecie.
Wystawił ją bogacz żydowski, Józef z Tyberiady, który przeszedł na
chrześcijaństwo. Wybudował on kościół na miejscu, gdzie według
podania miał stać domek Świętej Rodziny. Bazylika ta przetrwała do
wieku XI. Krzyżowcy na jej miejscu wystawili o wiele większą, która
również uległa zniszczeniu. W roku 1620 pozwolono franciszkanom
odkupić ruiny sanktuarium, a na tym miejscu zbudowali w 1730 roku
kościół i ten przetrwał do
roku 1955.
Nieopodal znajduje się także
synagoga, zbudowana na
miejscu tej, w której Chrystus
często przebywał i nauczał.
Pamiątką najpewniejszą
z czasów Maryi jest jej studnia,
jedyna zresztą w Nazarecie. Na
tym miejscu stał kiedyś kościół
poświęcony świętemu
archaniołowi Gabrielowi.

Na kartach Biblii...
Figowiec
Figowiec to jedno z częś ciej wymienianych w Biblii drzew. To
właś nie z jego liś ci Adam i Ewa sporządzili swoje pierwsze odzienie
(Rdz 3,7). Ceniony był przede wszystkim za swoje, słodkie owoce
(Sdz 9,11). Był takż e symbolem dostatku i bezpieczeń stwa:
„Dlatego też przez wszystkie dni Salomona Juda i Izrael mieszkali
bezpiecznie, każdy pod swoją winoroślą i pod swoim drzewem
igowym, od Dan do Beer-Szeby.” (1 Krl 5,5) i „Widziałem cię, zanim cię
zawołał Filip, gdy byłeś pod drzewem igowym” (J 1,48).
Figi zaliczane są do owocó w typowych dla Palestyny. Do
najbardziej ulubionych i najwartoś ciowszych należ ały owoce
wiosenne, dojrzewające w maju i okreś lane jako
wczesne igi. Głó wny zbió r ig odbywał się
w pó ź nych miesiącach letnich i w jesieni. Te owoce
nazywano igami pó ź nymi. Były one gatunkowo
gorsze. Często służ yły nawet za paszę dla bydła.
Figę uosabiali z narodem izraelskim już prorocy
Starego Testamentu.
D o i g o wc a p o ró w n a ć m o ż n a k a ż d e g o
człowieka wierzącego, któ ry zawsze powinien
wydawać owoce dobrych uczynkó w ś wiadczące
o zakorzenieniu w Bogu przez wiarę i modlitwę.

Kobiety w Biblii...
Miriam - siostra Mojżesza
Jeszcze jako dziecko, Miriam stanęła przed odważ nym
zadaniem uratowania ż ycia swojemu bratu, Mojż eszowi.
W czasach, kiedy w Egipcie urodził się Mojż esz, każ dy
chłopiec ż ydowski miał być zabijany zaraz po urodzeniu.
Chcąc ocalić Mojż esza, matka włoż yła go do kosza
i umieś ciła w rzece tak, ż eby zauważ yła go có rka faraona.
Miriam upewniła się, ż e brat został wyciągnięty z wody
i zaproponowała znalezienie kobiety, któ ra mogłaby go
wykarmić . Rozmowa z có rką władcy, uznawanego przez
Egipcjan za boga, wymagała duż ej odwagi.
Kolejny raz Biblia pokazuje nam Miriam kilkadziesiąt
lat pó ź niej, zaraz po przejś ciu Izraelitó w przez Moż e
Czerwone. Jest przedstawiona jako prorokini – ktoś , przez
kogo Bó g przemawia do innych. Widzimy ją jak porywa
inne kobiety do wyś piewania pieś ni pochwalnej za
cudowne ocalenie swojego narodu.
Miriam sama też doś wiadczyła ocalenia przez
Mojż esza. Kiedy pró bowała wykluczyć jego ż onę Seforę ze
społecznoś ci, Bó g pokazał jej, ż e robi ź le. Po tym, jak stała
się trędowata, brat skutecznie wstawił się za nią do Boga.
Zanim wyzdrowiała, na własnej skó rze przekonała się co to
znaczy wykluczenie.
Podobnie jak Mojż esz, Miriam umarła na pustyni i nie
weszła do Ziemi Obiecanej.

Oazowe rekolekcje wakacyjne dla dzieci i młodzieży
Corocznie Ruch Swiatło-Zycie Archidiecezji Krakowskiej organizuje
oazowe rekolekcje wakacyjne dla dzieci i młodzież y (od III klasy szkoły
podstawowej wzwyż ). Wyjazdy w tym roku odbywają się w trzech
turnusach: 28.06-14.07, 16.07-1.08 oraz 3.08-19.08. Poszczegó lne stopnie
oaz dostosowane są do wieku uczestnikó w. Każ de rekolekcje prowadzone
są przez kapłana wraz z zespołem
wykwali ikowanych wychowawcó w
i animatoró w. Uczestnicy biorą
udział w spotkaniach oazowych i
Mszach Swiętych, a takż e integrują
się i spędzają czas na wycieczkach,
pogodnych wieczorach, ogniskach i
zabawach. Szczegó ły na stronie
www.krakow.oaza.pl; zachęcamy
ró wnież do kontaktu osobistego lub
mailowego z animatorką Moniką
Zió łkowską.
monika.z7777@gmail.com

Do przemyślenia...
Ostatnie miejsce w piekle

Piekło było już prawie całkiem zapełnione, a przed bramą oczekiwało
jeszcze wiele osób. Diabeł nie miał wyjścia, musiał zablokować drzwi
przed nowymi kandydatami. Pozostało tylko jedno wolne miejsce tylko
dla największego grzesznika.
- Czy jest wśród zgromadzonych zawodowy morderca? – zapytał.
Nie usłyszał pozytywnej odpowiedzi i zmuszony był do egzaminowania
wszystkich oczekujących.
- A ty, co zrobiłeś? – spytał kolejnego kandydata.
Ja nic, jestem uczciwym człowiekiem, a znalazłem się tu
CZY WIECIE, ŻE ...?
przez przypadek.
Na temat ostatniego tygodnia życia Jezusa powstała - Niemożliwe. Musiałeś coś jednak zawinić.
w latach 70. XX wieku, jedna z najbardziej znanych rock-oper - Ja starałem się być jak najdalej od grzechu. Widziałem jak
z muzyką A. L. Webbera i tekstami T. Rice'a. Musical można
inni krzywdzili drugich, ale nie brałem w tym udziału.
Widziałem dzieci umierające z głodu i sprzedawane. Byłem
obejrzeć w polskiej wersji językowej tylko w okresie
świadkiem wzajemnych oskarżeń i świństw jakie czynili
Wielkiego Postu w warszawskim Teatrze Rampa lub w wersji
sobie ludzie, ale ja byłem wolny od pokus i nic nie uczyniłem.
angielskiej (przez cały rok) w Teatrze Muzycznym w Łodzi.
- Czy rzeczywiście to widziałeś i nic nie uczyniłeś? – pytał
z niedowierzaniem diabeł.
INTENCJE MSZALNE
- Jak najbardziej, absolutnie nic nie zrobiłem.
Poniedziałek – 25.03.2019 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
- Wejdź do piekła mój przyjacielu. Ostatnie miejsce należy do
+ Za śp. Helenę Tarko w 2. rocznicę śmierci
ciebie.
18:00
Bruno Ferrero
i Jerzego Tarko
Wtorek – 26.03.2019
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
18:00 + Za śp. Eugeniusza Nogcia w 1. rocznicę śmierci
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Środa – 27.03.2019
Nabożeństwa wielkopostne w naszym kościele: Droga Krzyżowa
7:00 W intencji wszystkich paraﬁan
w piątek o godz. 17:00 – dla dzieci i po Mszy św. o godz. 18:00,
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
a
w niedzielę po Mszy św. o godz. 12:00 i o godz.16:00; Gorzkie
+ Za śp. Andrzeja Kuklę
Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.
+ Za śp. Jana Bubaka w rocznicę śmierci
W poniedziałek (25.03) w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego na
20:00
+ Za śp. Kazimierę Chamielec
Mszy św. o godz. 18:00 będzie można złożyć przyrzeczenie
+ Za śp. Stanisława Kaczmarskiego
duchowej adopcji dziecka poczętego. Prosimy o przyniesienie
świec.
+ Za śp. Władysławę Brzeską
Sakrament pokuty i pojednania przed Świętami Wielkanocnymi
Czwartek – 28.03.2019
będzie w naszym kościele we wtorek 16.04.2019 roku.
+ Za śp. Irenę Sobczyk w 3. rocznicę śmierci i Stanisławę
Oﬁary na kwiaty do Bożego Grobu, będą zbierane na tace podczas
18:00
Krzyworzeka w 2. rocznicę śmierci
nabożeństw Gorzkich Żali. Można też złożyć oﬁarę do skarbony
Piątek – 29.03.2019
koło kropielnicy (pod ﬁgurą św. Antoniego) lub na konto
7:00 + Za śp. Stanisława Banasia
paraﬁalne.
2019 rok to 70–lecie utworzenia naszej paraﬁi. Przygotowując się do
18:00 + Za śp. Kazimierę Leszczyńską w 2. rocznicę śmierci
przeżycia tego jubileuszu, prosimy o przynoszenie zdjęć
Sobota – 30.03.2019
związanych z historią naszej paraﬁi do zakrystii lub kancelarii. Po
7:00 + Za śp. Tadeusza Płatka
zeskanowaniu zdjęcia zostaną oddane właścicielom.
18:00 + Za śp. Stanisława Kaczmarskiego
Spotkanie ministrantów w sobotę (30.03) o godz. 9:00. Spotkanie
Niedziela – 31.03.2019 – 4. Niedziela Wielkiego Postu „Laetare”
kandydatów na ministrantów w sobotę (30.03) o godz. 9:45.
7:00 + Za śp. Piotra Ciaranka
Spotkanie uczniów klas VII SP w ramach przygotowania do
sakramentu bierzmowania będzie w sobotę (30.03) o godz. 17:00
9:00 + Za śp. Marię i Bolesława Zasada
w salce na plebanii.
10:30 + Za śp. Jana i Marię Herian oraz Zdzisława Jurkowskiego
Spotkanie z rodzicami młodzieży bierzmowanej z klas III Gim. i VIII
+ Za śp. Zbigniewa w 40. rocznicę śmierci i Jana Nowak
12:00
SP będzie w dniu 5 kwietnia (piątek) o godz. 19:15 w kościele.
w 7. rocznicę śmierci
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
18:00 + Za śp. Józefa Chwastka i zmarłych z rodziny
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

