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Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza (Łk 15,1-3.11-32)
W owym czasie zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni 
w Piśmie: „Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi”. Opowiedział im wtedy następującą przypowieść: „Pewien człowiek 
miał dwóch synów. Młodszy z nich rzekł do ojca: »Ojcze, daj mi część majątku, która na mnie przypada«. Podzielił więc 
majątek między nich. Niedługo potem młodszy syn (…) roztrwonił swój majątek (…). A gdy wszystko wydał (…) zaczął cierpieć 
niedostatek. (…) Pragnął on napełnić swój żołądek strąkami, które jadały świnie, lecz nikt mu ich nie dawał. Wtedy zastanowił 
się i rzekł: (…) Zabiorę się i pójdę do mego ojca, i powiem mu: Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie; już nie 
jestem godzien nazywać się twoim synem (…)«. Wybrał się więc i poszedł do swojego ojca. A gdy był jeszcze daleko, ujrzał go 
jego ojciec i wzruszył się głęboko; wybiegł naprzeciw niego, rzucił mu się na szyję i ucałował go. (…) Ojciec rzekł do swoich 
sług: »Przynieście szybko najlepszą suknię i ubierzcie go; dajcie mu też pierścień na rękę i sandały na nogi. Przyprowadźcie 
utuczone cielę i zabijcie: będziemy ucztować i bawić się (…). Tymczasem starszy jego syn przebywał na polu. Gdy wracał i był 
blisko domu, usłyszał muzykę i tańce. Przywołał jednego ze sług i pytał go, co to znaczy. Ten mu rzekł: »Twój brat powrócił, 
a ojciec twój kazał zabić utuczone cielę, ponieważ odzyskał go zdrowego«. Na to rozgniewał się i nie chciał wejść; wtedy ojciec 
jego wyszedł i tłumaczył mu. Lecz on odpowiedział ojcu: »Oto tyle lat ci służę (…), ale mnie nie dałeś nigdy koźlęcia, żebym 
się zabawił z przyjaciółmi. Skoro jednak wrócił ten syn twój, który roztrwonił twój majątek z nierządnicami, kazałeś zabić dla 
niego utuczone cielę«. Lecz on mu odpowiedział: »Moje dziecko, ty zawsze jesteś przy mnie i wszystko moje do ciebie należy. 
A trzeba się weselić i cieszyć z tego, że ten brat twój był umarły, a znów ożył; zaginął, a odnalazł się«„.

Codzienność stawia nas przed szeregiem wyborów. Wybrać egoizm czy dobro drugiego, wybrać zachcianki ciała czy powalczyć o ducha, wybrać 
luksus dla siebie czy podzielić się z innymi? Mogłoby się wydawać, że wybieranie łatwiejszego życia nas uszczęśliwi. Jednak już w pierwszym zdaniu 
dzisiejszej Ewangelii słyszymy, że „zbliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby Go słuchać”. Czego im nie dało takie życie, że do Niego 
przychodzili? Co takiego słyszeli? Co usłyszałbyś o swoich wyborach?

Nabożeństwo  
Pierwszych Piątków Miesiąca

Szeroko rozpowszechniona jest wśród katolików 
nadzieja, że kto przyjmie Komunię Świętą przez 
kolejne dziewięć pierwszych piątków miesiąca, 
może spodziewać się zbawienia. To przekonanie 
płynie z objawień, jakie miała francuska siostra 
zakonna Małgorzata Maria Alacoque (kanonizowana 
w 1920 roku).
Obietnicy złożonej św. Małgorzacie przez Pana Jezusa 
nie należy traktować w sposób magiczny, odkładając 
moment pojednania się z Bogiem, ani tym bardziej nie 
może być uważana za rodzaj biletu, który upoważnia 
nas do beztroskiego zajęcia miejsca w niebie.
Praktykowanie nabożeństw pierwszych piątków 
miesiąca powinno być świadomie i głęboko przeżywane.

Źródło: Rytuał domowy, red. ks. R. Nowacki i inni.

Niedzielne rozważania…
Grzech jest niewdzięcznością

Pierwszym i najważniejszym znakiem wdzięczności jest troska o to, aby w żaden sposób nie wyrządzić przykrości osobie, której za coś jeste-
śmy wdzięczni. Nic tak nie boli jak świadomość, że ktoś komu wyświadczyliśmy jakieś dobro, nie tylko że nie potrafi go dostrzec, docenić, 
uszanować, ale wręcz odpłaca złem, zdradą, odrzuceniem. Tak trzeba też patrzeć na nasz stosunek do Boga. Czy grzech nie jest przede wszyst-
kim znakiem niewdzięczności względem naszego Stwórcy? Grzech jest powiedzeniem Bogu, że nie chcemy pamiętać dobra, jakie On dla nas 
uczynił. Lekceważymy je, tworząc sobie swoje własne dobro, kruche i pozorne, ale łatwo uchwytne zmysłami. Dlatego trudno się dziwić, że 
to nasze dobro tak bardzo kusi i wabi. Tak trudno mu się czasem oprzeć. Dlaczego? Bo wszędzie go pełno, widać go gołym okiem, pcha się 
do nas drzwiami i oknami. Natomiast o Boże dobro trzeba walczyć, pamiętając, że w nim człowiek na tyle postąpi, na ile wysiłku sobie zada. 
Odchodząc od Bożego dobra stajemy się podobni Izraelitom, którzy na drodze do Ziemi Obiecanej porzucili Boga swych praojców i poszli 
za obcymi bogami, czyli bożkami. Zapomnieli o tym, co Bóg dla nich uczynił i za co powinni Mu być wdzięczni. Odeszli do obcych bogów 
w złudnej nadziei, że będą to Bogowie łatwiejsi. Głupi niewdzięcznicy!
Wdzięcznym potrafi być tylko człowiek naprawdę ubogi, to znaczy taki, który pamięta, że sam z siebie nic nie ma, nic nie może, jest nikim. 
Świadomość własnego ubóstwa jest najpewniejszym gwarantem wdzięczności. Bogaty młodzieniec, na którego Chrystus spojrzał z miłością 
odszedł zasmucony, miał bowiem wiele majętności. Kto nie potrafi uznać swego ubóstwa, niezależnie od tego kim jest i jaką pełni funkcję, 
ten po prostu nie będzie potrzebował ani Boga, ani ludzi. Nie potrafi też być wdzięczny. A życie poza Bogiem i poza ludźmi jest największym 
grzechem. Daj nam Panie poczucie własnego ubóstwa, abyśmy byli wdzięczni i nie grzeszyli.

 Ks. Norbert Sarota

Wspominamy…
Dnia 2 kwietnia 2005 r. o godz. 
21.37 zmarł Jan Paweł II. 
W swoim Testamencie napisał:
„W rękach Matczynych 
zostawiam (…) Kościół a także 
mój Naród i całą ludzkość. (…) 
Wszystkim dziękuję, Wszystkich 
proszę o wybaczenie. Proszę także 
o modlitwę, aby Miłosierdzie 
Boże okazało się większe od 
mojej słabości i niegodności”.
Uroczystości pogrzebowe 
zgromadziły około 5. milionów 
wiernych, którzy manifestowali 
swą wdzięczność za 26 lat 
pontyfikatu Jana Pawła II 
Wielkiego.



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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek –01.04.2019

18:00 +  Za śp. Anielę i Mariana Sobczyk, Edmunda Bubkę  
i zmarłych z rodziny Gurbiel

Wtorek – 02.04.2019
18:00 +  Za śp. Ryszarda Krawczyka oraz Zofię i Elżbietę

Środa – 03.04.2019
7:00 +  Za śp. Tadeusza Płatka

20:00

O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+  Za śp. Andrzeja Kuklę
+  Za śp. Lucynę Jaskółka w 8. rocznicę śmierci  

i męża Stefana
+  Za śp. Stanisława Bubkę
+  Za śp. Stanisława Kaczmarskiego
+  Za śp. Władysławę Brzeską
+  Za śp. Kazimierę Chamielec

Czwartek – 04.04.2019

18:00 +  Za śp. Helenę Bugajską w 1. rocznicę śmierci oraz męża 
Jana i zmarłych z rodziny

Piątek – 05.04.2019
7:00 +  Za śp. Stanisława Kaczmarskiego
18:00 +  Za śp. Gabriela Miernik

Sobota – 06.04.2019
7:00 +  Za śp. Stanisława Banasia
17:00 Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca

18:00
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże, 
opiekę Matki Bożej dla Teresy i Bogdana Dojutrek w 50. 
rocznicę ślubu

Niedziela – 07.04.2019 – 5. Niedziela Wielkiego Postu
7:00 +  Za śp. Aleksandra Padlika
9:00 +  Za śp. Władysława Gurbiela w 4. rocznicę śmierci

10:30 +  Za śp. Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, Anielę  
i Michała Fus, Antoninę i Franciszka Chwalik

12:00 +  Za śp. Stefana Baniaka
18:00 +  Za śp. Annę, Bolesława i Stanisława Nowak

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła:
śp. Kazimiera Zawalska

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła:
śp. Sabina Nogieć

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie…

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NA IV NIEDZIELĘ WIELKIEGO POSTU – 31.03.2019
•  Dzisiejsza IV Niedziela Wielkiego Postu w tradycji Kościoła  

nazywana jest LAETARE, czyli niedzielą radości. 
•  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.

•  W tym tygodniu pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca. 
Okazja do spowiedzi w piątek (5.04) od godz. 16.30.

•  Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca i zmianka tajemnic 
różańcowych w sobotę (6.04) o godz. 17:00.

•  Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę (6.04) 
od ok. godz. 9:00.

•  Ofiary na kwiaty do Bożego Grobu, zbierane są na tace podczas 
nabożeństw Gorzkich Żali.

•  Przygotowując się do przeżycia jubileuszu 70-lecia parafii, prosimy 
o przynoszenie zdjęć związanych z historią naszej parafii do 
zakrystii lub kancelarii. Po zeskanowaniu zdjęcia zostaną oddane 
właścicielowi.

•  Spotkanie rodziców kandydatów do bierzmowania z kl. III Gim. 
i kl. VIII SP będzie w piątek (5.04) o godz. 19:15 w kościele.

•  Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (7.04) po Mszy św. 
o godz. 9:00.

•  Spotkanie dzieci kl. III przygotowujących się do I Komunii św. 
będzie w niedzielą (7.04) na Mszy św. o godz. 12:00. Po Mszy św. 
spotkanie z rodzicami w kościele.

Pełna treść ogłoszeń na stronie www.parafiamichalowice.pl

DO UŻYTKU  
WEWNĘTRZNEGO

Na kartach Biblii… 
Cedr libański

Jest to drzewo z rodziny sosnowatych. Naturalnie występuje w gó-
rach  na terenie Libanu, Syrii i Turcji. Rośnie w lasach na wysoko-
ści do 1300 – 1500 m n.p.m. Obecnie jest bardzo rzadki, gdyż od 
czasów starożytnych był wycinany jako cenny materiał budulcowy. 
W Biblii w Księdze Izajasza cedr nazywany był „chwałą Libanu”, 
w poezji symbolizował dostojeństwo, siłę i majestat. Najbardziej 
kojarzony z cedrem jest król Salomon. Do budowy Świątyni Jero-
zolimskiej sprowadził duże ilości drzewa cedrów libańskich, tak, że 
mówiono o niej nawet „dom lasu Libanu” (1 Krl 7,2). Cedry nie rosły 
w Palestynie, Salomon kupował je od Hirama I, króla Tyru i płacił za 
nie pszenicą, jęczmieniem, oliwą i winem. Cedry zostały zasadzone 
na dziedzińcu świątyni, o czym świadczy tekst w Księdze Psalmów: 

„Sprawiedliwy 
zakwitnie jak 
palma, roz-
rośnie się jak 
cedr na Liba-
nie. Zasadzone 
w domu Pań-
skim rozkwitną 
na dziedziń-
cach naszego 
Boga”.

Historia dwóch Kalwarii
W średniowieczu powszechny był zwyczaj pielgrzymowania 
do Ziemi Świętej i nawiedzania miejsc związanych ze śmiercią 
Chrystusa. Jednak wielu nie miało takiej możliwości, dlatego 
w Europie zaczęto zakładać tzw. kalwarie ze stacjami Męki Pańskiej 
w formie kaplic, aby móc symbolicznie odtwarzać Drogę Krzyżową.
Pierwsza tego typu kalwaria w Polsce powstała w 1600 roku, 
dzięki fundacji wojewody krakowskiej Mikołaja Zebrzydowskiego. 
W Wielkim Tygodniu 1595 roku Dorota i Mikołaj Zebrzydowscy 
z okien zamku mieli zobaczyć na górze Żar trzy jaśniejące krzyże. 
Uznawszy zjawisko za nadprzyrodzone postanowili, aby miejsce 
to stało się ośrodkiem kultu Męki Pańskiej, na wzór kalwarii 
jerozolimskiej.
W przypadku Kalwarii Pacławskiej (okolice Przemyśla) legenda 
głosi, że przebywający w miejscowych lasach na polowaniu Andrzej 
Maksymilian Fredro puścił się w pogoń za jeleniem. Nagle uciekające 
zwierzę zatrzymało się, a podążający za nim jeździec zobaczył między 
rogami jelenia jaśniejący krzyż. Przerażony i zachwycony Fredro 
postanowił wznieść w tym miejscu kościół i klasztor, propagujące 
kult Męki Pańskiej.

Źródło:  
S. Dziedzic, Kalwaria Zebrzydowska i Kalwaria Pacławska – podobieństwa i różnice

Jan Paweł II o krzyżu… 
„Przez dwa tysiące lat ta Ewangelia krzyża przemawia do człowieka. 
Przez dwadzieścia wieków podnoszący się z upadku Chrystus 
spotyka się z upadającym człowiekiem. Na przestrzeni dwóch 
tysiącleci wielu doświadczyło, że upadek nie oznacza końca drogi”.


