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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38)
Jezus, przechodząc, ujrzał pewnego człowieka, niewidomego od urodzenia. Splunął na ziemię, uczynił błoto ze śliny
i nałożył je na oczy niewidomego, i rzekł do niego: «Idź, obmyj się w sadzawce Siloam» – co się tłumaczy: Posłany. On więc
odszedł, obmył się i wrócił, widząc. A sąsiedzi i ci, którzy przedtem widywali go jako żebraka, mówili: «Czyż to nie jest ten,
który siedzi i żebrze?» Jedni twierdzili: «Tak, to jest ten», a inni przeczyli: «Nie, jest tylko do tamtego podobny». On zaś
mówił: «To ja jestem». Zaprowadzili więc tego człowieka, niedawno jeszcze niewidomego, do faryzeuszów. A tego dnia,
w którym Jezus uczynił błoto i otworzył mu oczy, był szabat. I znów faryzeusze pytali go o to, w jaki sposób przejrzał.
Powiedział do nich: «Położył mi błoto na oczy, obmyłem się i widzę». Niektórzy więc spośród faryzeuszów rzekli:
«Człowiek ten nie jest od Boga, bo nie zachowuje szabatu». Inni powiedzieli: «Ale w jaki sposób człowiek grzeszny może
czynić takie znaki?» I powstał wśród nich rozłam. Ponownie więc zwrócili się do niewidomego: «A ty, co o Nim mówisz, jako
że ci otworzył oczy?» Odpowiedział: «To prorok». Rzekli mu w odpowiedzi: «Cały urodziłeś się w grzechach, a nas
pouczasz?» I wyrzucili go precz. Jezus usłyszał, że wyrzucili go precz, i spotkawszy go, rzekł do niego: «Czy ty wierzysz
w Syna Człowieczego?» On odpowiedział: «A któż to jest, Panie, abym w Niego uwierzył?» Rzekł do niego Jezus: «Jest nim
Ten, którego widzisz i który mówi do ciebie». On zaś odpowiedział: «Wierzę, Panie!» i oddał Mu pokłon.
Droga do sadzawki Siloe to droga człowieka, który zaufał nie widząc. Nie został uzdrowiony natychmiastowo, jednym dotknięciem.
Musiał uwierzyć w to, że jego wędrówka do sadzawki z błotem na oczach ma sens. Tak często mamy już na oczach to błoto – łaskę, która może
przemienić ciemne obszary naszego życia – ale poddajemy się zwątpieniu i nie dochodzimy do sadzawki, by tę łaskę w pełni przyjąć. Uczmy
się od uzdrowionego niewidomego zaufania, że droga ma sens – nawet, gdy nie widzimy go tutaj i teraz.

Dekalog - Przykazanie I

Czym jest dla Ciebie modlitwa?
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To jest pierwsza zasada modlitwy - wierzyć. Tak. Bez wiary nie ma modlitwy. Czym jednak właściwie jest modlitwa?
Dzwoniłem wczoraj do kilku osób mieszkających na terenie Krakowa. Wybrani byli przypadkowo, tak z książki telefonicznej. Zadawałem
tylko jedno pytanie: „Czym jest dla Pani (lub Pana) modlitwa?” Osoba 1. powiedziała: „O jejku – od 3 lat nie byłam w kościele.
Modlitwa...? nie wiem.” Osoba 2. powiedziała: „Odkąd to księża dzwonią po ludziach, żeby się coś dowiedzieć na takie sprawy. Nie wiem.
To rozmowa z Bogiem. Koniec.” Osoba 3. powiedziała: „Ja nie wiem! Ale czy pan jest naprawdę księdzem, bo ja nie jestem z Michałowic.”
„Naprawdę, niech się Pani nie boi.” „Cóż... to wewnętrzna rozmowa. Takie bardzo, bardzo osobiste.” Osoba 4. powiedziała: „Teraz nie
mam czasu na tego typu dyskusje.” Osoba 5. powiedziała: „Mamo! Jakiś ksiądz się pyta o modlitwę. (podeszła...). No, ja jestem zdziwiona
takim telefonem. Nie mogę tak od razu. To jakaś taka rozmowa, nie wyklepane formułki, ale swoje słowa”. Osoba 6. powiedziała: „Czymś
bardzo ważnym. Prawie zawsze to łączność z Bogiem. Że jest ktoś, do kogo można się zwrócić, podziękować i przeprosić. Nie umiem tego
tak pięknie wyrazić. Bez modlitwy czuję się tak jakoś dziwnie. Chyba nie potraﬁłabym się nie modlić.”
Drodzy Czytelnicy! Zapamiętajmy! Modlitwa to rozmowa, przebywanie z kimś, kto nie dość, że nas kocha do tego stopnia, że umrze za
nas na krzyżu, to jeszcze ma wykonawczą władzę większą od najlepszego rządu, bo jest Wszechmogący.
ks. Norbert Sarota

TRIDUUM PASCHALNE
zrozum – przeżyj - świętuj
W Wielki Piątek rozmyślamy nad męką swojego Pana i adorujemy
krzyż. Tego dnia nie sprawuje się Eucharystii. Po południu są
najważniejsze obrzędy tego dnia – Liturgia Męki Pańskiej. Celebracja
Liturgii rozpoczyna się nietypowo: kapłani ubrani w ornaty koloru
czerwonego zmierzają w ciszy do ołtarza. Przed ołtarzem padają na
twarz. Wszyscy zgromadzeni modlą się w ciszy. Następnie po krótkiej
modlitwie rozpoczyna się Liturgia Słowa. Po homilii jest adoracja
krzyża. Kapłan odsłania krzyż, po czym następuje uczczenie Go przez
ucałowanie przez wszystkich wiernych. Po Komunii św. następuje
przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego grobu.
Monstrancja przykryta jest białym welonem na pamiątkę całunu,
którym spowito martwe ciało Jezusa. Przez cały wieczór i następny
dzień trwa adoracja Najświętszego Sakramentu w Bożym Grobie.
W Wielki Piątek warto w domu wyeksponować krzyż – zapalić przy
nim świecę, a o 15:00 odmówić Koronkę do Bożego Miłosierdzia.
Dzień ten przeżyjmy w duchu pokuty i umartwienia. Zrezygnujmy
z oglądania telewizji, słuchania muzyki i korzystania z Internetu.

Rozważania ks. Jana Twardowskiego o piątku
„Ze wszystkich dni tygodnia dobrze jest pamiętać o piątku, który nie
jest ani dniem Zmartwychwstania, ani Wniebowstąpienia, ani dniem
Chrystusa Króla. Piątek w oczach ludzkich jest dniem nieudanego życia
Jezusa. Ale nie w oczach Boga. (…) Stale narzekamy na to, że nie
zdążyliśmy pomóc, że mamy wciąż te same grzechy, że ludzie nas
krzywdzą, nie są nam wdzięczni. Tymczasem piątkiem można się
uleczyć i uspokoić. (…) Stale szukamy dnia Zmartwychwstania,
a tymczasem piątek, dzieńterapia, uczy nas tego, co
najważniejsze: spełniać wolę
Boga. (…) W każdy piątek
mówimy o Sercu Jezusa,
o Jego miłości, lecz
zapominamy o tym, że ten
dzień wymaga od nas bardzo
wiele. W każdy piątek musi
nas coś zaboleć, musi nas coś
zaangażować w jeszcze
większą miłość.”

Tajemnice Całunu Turyńskiego cz. 1.
W kaplicy przylegającej do katedry w Turynie znajduje się
najsłynniejsza i najbardziej niezwykła relikwia chrześcijaństwa. To
lniane płótno o kształcie silnie wydłużonego prostokąta i wymiarach:
długość 437 cm, szerokość 113-112,5 cm. Na tkaninie widoczne są
dwa słabo zaznaczone ślady ludzkiego ciała naturalnej wielkości.
Jeden przedstawia postać z przodu, drugi – z tyłu. Jest to wizerunek
nagiego mężczyzny o atletycznej budowie, ma on brodę i długie
włosy zaplecione w wiele luźnych warkoczy. Jego ciało znaczą liczne
rany oraz pojedyncza rana kłuta między piątym a szóstym żebrem.
Odnalezienie płótna w VI wieku spowodowało przełom w sztuce
sakralnej. Od tej pory Jezus zawsze przedstawiany jest w podobny
sposób. We wszystkich dziełach odnaleźć można wspólne cechy,
charakterystyczne szczegóły świadczące o bardzo silnej inspiracji
odbiciem z Całunu.
Francuski uczony Paul Vignon wyodrębnił 15 szczegółów, które
powtarzały się we wszystkich wizerunkach. Średniowieczni artyści,
wzorując się na świętym płótnie, zaczęli przedstawiać Chrystusa
z długimi, rozchodzącymi się na boki włosami, zakrywającymi uszy.
Chrystus ma rozwidloną brodę, opadające wąsy i charakterystyczne
kosmyki włosów pośrodku czoła. Te kosmyki to w rzeczywistości
strużki krwi spływającej po czole (artyści początkowo źle je
odczytali). Innymi charakterystycznymi cechami obrazów są:
poprzeczna bruzda na czole, uniesiona prawa brew, zmarszczka
w kształcie litery „v” pomiędzy brwiami oraz duże, podkrążone oczy.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 23.03.2020
7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 15)
18:00 + Za śp. Zbigniewa Nowaka
Wtorek – 24.03.2020
7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 16)
+ Za śp. Adama Ciecholewskiego i dusze w czyśćcu
18:00
cierpiące
Środa – 25.03.2020 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 17)
O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla
Ignasia, Justyny i Dominika i ich dzieci
O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
O zdrowie i potrzebne łaski dla Izabeli i całej rodziny
+ Za śp. Artura Tuptę
20:00 + Za śp. Edwarda i Mariannę Górka, Jana i Mariannę
Krawczyk
+ Za śp. Janinę i Mariana Socha, Matyldę i Jana
Rachwaniec
+ Za śp. Sabinę Nogieć w 1. rocznicę śmierci oraz męża
Eugeniusza i zmarłych z rodziny
Czwartek – 26.03.2020
18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 18)
Piątek – 27.03.2020
7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 19)
18:00 + Za śp. Leszka Babeckiego
Sobota – 28.03.2020
7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 20)
18:00 + Za śp. Michała i Helenę Miś, Jana i Natalię Golara
Niedziela – 29.03.2020
+ Za śp. Kazimierę Zawalską w 1. rocznicę śmierci
7:00
i męża Edwarda
+ Za śp. Lucjana, Janinę i Tomasza Bubka, Helenę
9:00
i Tadeusza Walczak
+ Za śp. Józefa Chwastka i zmarłych z rodziny
10:30
+ Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 21)
12:00 + Za śp. Mieczysława Michalskiego i żonę Mariannę
+ Za śp. Emila Sobczyk, Jerzego Sobczyk, Barbarę
18:00
Witek, Kazimierza Witek, Aldonę Alfredę Piekara
i zmarłych z rodziny

Święci o Krzyżu...
„W okresach najcięż szych dziejowych pró b naró d szukał
i znajdował siłę do przetrwania i do powstania z dziejowych klęsk
właś nie w nim – w Chrystusowym Krzyż u! I nigdy się nie zawió dł.
Był mocny mocą i mądroś cią Krzyż a! Czy moż na o tym nie
pamiętać ?!”
(ś w. Jan Paweł II)
„O najcenniejszy darze krzyż a! Podziwiajmy jego wspaniałoś ć!
Nie jest on jak drzewo rajskie, w któ rym zmieszane było dobro
i zło, ale cały jest przepiękny i miły dla oczu i smaku. Bo drzewo
krzyż a przynosi nie ś mierć , lecz ż ycie; nie mrok, ale ś wiatłoś ć; nie
wyrzuca z raju, lecz do niego wprowadza. Chrystus wstąpił na to
drzewo jak na rydwan kró lewski, obalił diabła i jego moc
ś miercionoś ną i wyzwolił ludzkoś ć z okrutnej niewoli.”
(ś w. Teodor Studyta)
„Pan daje ci czasem odczuć cięż ar krzyż a. Wydaje ci się, ż e ten
cięż ar jest nie do uniesienia, ale nieś go, ponieważ Pan w swojej
miłoś ci i w swym miłosierdziu poda ci rękę i obdarzy mocą.”
(ś w. o. Pio)
„Na barkach każ dego jest krzyż i gdyby go nie było, nie byłoby za
co pó jś ć do nieba.”
(ś w. Maksymilian Maria Kolbe)
Modlitwa do św. Szymona z Lipnicy
Chryste, który pochylałeś się nad każdą ludzką nędzą
i cierpieniem, Ty, który uzdrawiałeś chorych i koiłeś ich ból.
Spraw, abyśmy wpatrzeni w postać św. Szymona z Lipnicy
śpieszącego z pomocą zagrożonym epidemią, umieli dostrzec
w chorych i cierpiącychTwoje oblicze. Amen

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
IV Niedziela Wielkiego Postu – 22.03.2020
Droga Krzyżowa w naszym kościele w piątek po Mszy św. o godz.
18:00 oraz w niedzielę po Mszy św. o godz. 12:00.
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 17:00.
W środę (25.03) przypada Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Uroczystość tę obchodzimy jako Dzień Świętości Życia oraz
Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Na Mszy św. o godz. 20:00
będzie można złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka
poczętego.
Ze względu na zagrożenie koronawirusem odwiedziny chorych
z sakramentami św. tylko na wyraźną prośbę rodziny.
W tym trudnym czasie zagrożenia, w naszym kościele jest możliwy
odbiór transmisji dźwiękowych Mszy św. „na żywo”. Szczegóły
na stronie internetowej: paraﬁamichalowice.pl
Aby przez duże zgromadzenia wiernych nie zwiększać ryzyka
zarażenia, spowiedź św. w naszym kościele będzie do 29 marca
w poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek i sobotę od godz. 17:00 do
18:00, a w środę od 19:00 do 20:00. W tym czasie jest także
możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu w ciszy. Prosimy
o nieodkładanie spowiedzi na ostatnie dni Wielkiego Postu. Nie
będzie osobnego dnia spowiedzi w paraﬁi.
W zakrystii można nabyć „Baranki Wielkanocne”.
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).

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

