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25 marca - Zwiastowanie Pańskie
Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
1. czytanie (Wj 3, 1-8a. 13-15):
Ciekawostki o Mojżeszu
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Imię Mojżesz oznacza ocalony.
Jego życie dzieliło się na trzy części, po czterdzieści lat każda.
Poczynając od V w., Mojżesza czczono na górze Nebo, gdzie
lokalizowano jego grób i gdzie zbudowano bazylikę.
Według źródeł, bóle porodowe matki Mojżesza były tak słabe, iż
powiła go w ciszy.
Podobno był na tyle urodziwym młodzieńcem, że odegrało to rolę
istotną w jego losach na dworze faraona, a później w przewodzeniu
Izraelitom, których wyrwał spod egipskiego panowania.
Bóg ukazał mu się w postaci płonącego krzewu i podał mu swe
imię - Jahwe, czyli „Jestem, który jestem”.
W czasie czterdziestoletniej tułaczki do obiecanej ziemi Kanaan
spisał słynny Pięcioksiąg, zwany później mojżeszowym.
Nie dane mu było jednak wejść do Ziemi Obiecanej. Przeczuwając
natomiast swój bliski koniec, Mojżesz namaścił na swego następcę
Jozuego, a sam podczas rozmowy z nim w wąwozie, zniknął
w chmurze, która zstąpiła na niego.
Źródło: https://zyciorysy.info/mojzesz/

25 MARCA - ZWIASTOWANIE NMP
Najczęściej podaje się wyjaśnienie wiążące 25 marca
z dniem, w którym celebrujemy Narodzenie Pańskie 25 grudnia: daty te dzieli dokładnie 9 miesięcy.
Archanioł Gabriel przyszedł do Maryi, niewiasty
z Nazaretu, by zwiastować Jej, że to na Niej spełnią się
obietnice proroków, a Jej Syn, którego pocznie w cudowny
i dziewiczy sposób za sprawą Ducha Świętego, będzie Synem
samego Boga. Fakt, że uroczystość ta przypada często
w trakcie Wielkiego Postu uzmysławia nam, że tajemnica
Wcielenia jest nierozerwalnie związana z tajemnicą śmierci
i zmartwychwstania Chrystusa.
Uroczystość Zwiastowania zaczął najpierw wprowadzać
Kościół Wschodni już od wieku V. Na Zachodzie przyjęło się
to święto od czasów papieża św. Grzegorza Wielkiego.
W swoich początkach uroczystość ta miała wysoką rangę,
gdyż była uważana za święto Pańskie. Z czasem lud nadał
temu świętu charakter maryjny, pierwszą osobą czyniąc
Maryję jako „błogosławioną między niewiastami”, wybraną
w planach Boga na Matkę Zbawiciela rodzaju ludzkiego.

Relikwie w chrześcijaństwie - cierniowy skarb Paryża
W 1237 roku król Francji Ludwik IX otrzymał koronę cierniową od
cesarza Konstantynopola. Jednak dopiero w 1870 roku po raz pierwszy
została ona poddana profesjonalnym badaniom. Wewnętrzna średnica,
grubej na 1,5 centymetra obręczy z sitowia wynosi 21 centymetrów.
Podtrzymywała ona konstrukcję z cierni i była wciskana na głowę. W ten
sposób o wiele skuteczniej spełniała swą okrutną rolę. W obręczy
pozostały resztki wplecionych w nią 15 lub 16 gałązek pochodzących
z krzewu głożyny. Jego ostre kolce osiągają nawet 5 centymetrów
długości. W czasie badań Całunu Turyńskiego pyłki tej rośliny
odnaleziono między jego włóknami
Dziś paryski fragment relikwii przechowywany jest w złotym
relikwiarzu i pokazywany wiernym raz do roku w Wielki Piątek,
w katedrze Notre Dame.
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NIEDZIELA - 27 MARCA
7:00
Msza św. z nauką ogólną
9:00
Msza św. z nauką ogólną
10:30
Msza św. z nauka ogólną
12:00
Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy
św. Droga Krzyżowa
17:00
Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym
18:00
Msza św. z nauką ogólną
PONIEDZIAŁEK - 28 MARCA
9:00
Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy
św. nauka stanowa dla kobiet
10:45
Nauka dla uczniów klas 5 i 6 SP
11:45
Nauka dla uczniów klas 3 i 4 SP
12:45
Nauka dla uczniów klas 7 i 8 SP
18:00
Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy
św. nauka stanowa dla kobiet
19:30
Nauka dla młodzieży ze szkół
średnich, studentów i młodzieży
pracującej
WTOREK - 29 MARCA
8:00 - 9:00
Spowiedź św. dla dorosłych
9:00
Msza św. z nauka ogólną. Po Mszy
św. nauka stanowa dla mężczyzn
10:45
Nauka dla uczniów klas 5 i 6 SP
11:45
Nauka dla uczniów klas 3 i 4 SP
12:45
Nauka dla uczniów klas 7 i 8 SP
16:00 - 17:00 Spowiedź dla dzieci
17:00 - 18:00 Spowiedź dla dorosłych
18:00
Msza św. z nauką ogólną. Po Mszy
św. nauka stanowa dla mężczyzn
19:00 - 20:00 Spowiedź dla młodzieży i starszych
ŚRODA - 30 MARCA
9:00
Msza św. z nauką ogólną
10:45
Nauka dla uczniów klas 5 i 6 SP
11:45
Nauka dla uczniów klas 3 i 4 SP
12:45
Nauka dla uczniów klas 7 i 8 SP
16:00
Spowiedź dla starszych i chorych
16:30
Msza św. dla starszych i chorych
18:00
Msza św. z nauka ogólną
20:00
Msza św. oraz Nowenna do Matki
Bożej

Symbole chrześcijaństwa: KRZYŻ
Przez dwa stulecia wyznawcy wiary chrześ cijań skiej
unikali oddawania hołdu narzędziu ś mierci Chrystusa. Wielu
niewierzących nadal poró wnuje noszenie krucy iksu do
wieszania krzesła elektrycznego na szyi. Jak więc krzyż stał się
symbolem chrześ cijań stwa?
Krzyż był poniż ający. Tak to widziały pierwsze wspó lnoty
chrześ cijań skie. Ukrzyż owanie było formą egzekucji,
potwornej i upokarzającej. Wiązało się z degradacją społeczną.
Dla pierwszych chrześ cijan, posiadających judaistyczne
korzenie, igura ukrzyż owanego Boga była wręcz poniż ająca.
Stało to w sprzecznoś ci z wiekami ich wiary i kultury.
Kiedy krzyż stał się symbolem chrześ cijań stwa? Paweł z
Tarsu mó wił o krzyż u jako o znaku zbawienia, ale do
ś wiadomoś ci ludzkiej fakt ten przebijał się bardzo wolno.
W ciągu IV wieku krzyż z symbolu haniebnej, przeklętej
ś mierci, przez wszystkich omijany, przeistoczył się w znak
zwycięstwa. Zaczął odgrywać duż ą rolę w ż yciu religijnym
chrześ cijan.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 21.03.2022
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 21)
Wtorek – 22.03.2022
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 22)
Środa – 23.03.2022
7:00 + Za śp. Walerię Kuchtę, Zosię Ceglińską
Dziękczynna za otrzymane dobro i łaski z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla właścicieli
i pracowników cukierni „Zdrowe Ciacho” w 8. rocznicę
powstania
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 23)
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Zygmunta Habrynia
+ Za śp. Marka Tochowicza
20:00 + Za śp. Agnieszkę Dej
+ Za śp. Bronisława Formickiego
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
+ Za śp. Marka Tochowicza
+ Za śp. Agnieszkę Dej
+ Za śp. Bronisława Formickiego
+ Za śp. Stanisława Belkę
+ Za śp. Jerzego Gryglika
+ Za śp. Krzysztofa Gurbiela
+ Za śp. Albinę Sokół
+ Za śp. Mariannę Nogieć
Czwartek – 24.03.2022
18:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 24)
Piątek – 25.03.2022 – Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
7:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 25)
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
Królowej Różańca Świętego dla Róży Różańcowej św.
18:00
Joanny Beretty Molla
+ Za śp. Zoﬁę Binczycką
Sobota – 26.03.2022
7:00 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 26)
+ Za śp. Helenę i Jerzego Siuszko, zmarłych z rodziny
18:00
Bednarczyk i Tochowicz
Niedziela – 27.03.2022 – 4. Niedziela Wielkiego Postu (Laetare)
7:00 W intencji wszystkich paraﬁan
+ Za śp. Mariannę, Kazimierza i ks. Witolda Trocińskiego
9:00
w 40. rocznicę śmierci
10:30 + Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 27)
12:00 + Za śp. Józefa Brożka i Józefa Adamka
18:00 + Za śp. Jana Ślimaka

Najbardziej znane rodzaje krzyża
Krzyż grecki składa się z dwó ch
ró wnych belek, skrzyż owanych pod kątem
prostym. Regularna forma geometryczna
miała ilustrować doskonały i pełny wymiar
o iary Chrystusa, stanowił bazę dla budowy
ś wiątyń , któ re stawiano na planie prostego,
ró wnoramiennego krzyż a. Stał się on
r ó w n i e ż p o d s t a w ą d l a k r z y ż a
jerozolimskiego, w któ rego czterech
kątach umieszczono kolejne, małe krzyż e ró wnoramienne.
Według wielu interpretacji, krzyż ten symbolizuje pięć ran
Chrystusa ukrzyż owanego, pięciu patriarcható w, Chrystusa
i 4 ewangelie lub 4 kierunki ś wiata, w któ rych rozeszła się Jego
nauka z Jerozolimy albo też Ziemię Swiętą
i 4 kró lestwa, z któ rych wywodziło się
rycerstwo I krucjaty.
Dzisiaj krzyż grecki stał się powszechnym symbolem służ by zdrowia, służ b
pomocy medycznej i charytatywnej oraz
aptek.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
III Niedziela Wielkiego Postu – 20.03.2022
W piątek (25.03) przypada uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
To także Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Duchowa
adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem
w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym
odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy
w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć
dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia. Takie zobowiązanie
będzie można podjąć uroczyście podczas Mszy Świętej o godz.
18:00. Przyrzeczenia, które są na stojaku przy wyjściu z kościoła,
wypełniamy w domu i przynosimy na Mszę św.
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.
Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy w poniedziałek,
wtorek, czwartek i piątek od godz. 17:30-18:00. Zakończona
dziesiątką różańca św. w intencji pokoju w Ukrainie, Synodu
i Kościoła w Polsce.
Spotkanie ministrantów, lektorów i kandydatów na ministrantów
w sobotę (26.03) o godz. 10:00.
Spotkanie Oazy Dzieci Bożych w każdą niedzielę po Mszy św.
o godz. 12:00.
Spotkanie Oazy Młodzieżowej w piątek (25.03) po Drodze
Krzyżowej.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w sobotę (26.03) o godz. 19:30 w salce na
plebanii.
Spotkanie uczniów kl. VII w ramach przygotowania do sakramentu
bierzmowania: grupa dziewczyn w poniedziałek (21.03)
o godz. 17:00, a grupa chłopców w czwartek (24.03) o godz. 17:00.
Rekolekcje paraﬁalne trwać będą od 27.03 do 30.03.2022 roku.
Poprowadzi je ks. Marcin Wosiek, salezjanin.
W najbliższym czasie rozpoczną się wiosenne porządki na
cmentarzu. Bardzo prosimy, aby odpady biodegradowalne
składować w kompostowniku i ograniczać ilość zniczy i wiązanek
ze sztucznych kwiatów. Odpowiedzialna postawa nas wszystkich
przyczyni się do obniżenia bardzo wysokich opłat za wywóz śmieci.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odeszła

śp. Marianna Herjan
Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...
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