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Z Ewangelii według świętego Jana (J 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45) 

Siostry Łazarza posłały do Jezusa wiadomość: «Panie, oto choruje ten, którego Ty kochasz». Jezus, usłyszawszy to, rzekł: 
«Choroba ta nie zmierza ku śmierci, ale ku chwale Bożej, aby dzięki niej Syn Boży został otoczony chwałą». A Jezus 
miłował Martę i jej siostrę, i Łazarza. Gdy posłyszał o jego chorobie, pozostał przez dwa dni tam, gdzie przebywał. Dopiero 
potem powiedział do swoich uczniów: «Chodźmy znów do Judei». Kiedy Jezus tam przybył, zastał Łazarza już od czterech 
dni spoczywającego w grobie. Kiedy więc Marta dowiedziała się, że Jezus nadchodzi, wyszła Mu na spotkanie. Maria zaś 
siedziała w domu. Marta więc rzekła do Jezusa: «Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Lecz i teraz wiem, że Bóg da Ci 
wszystko, o cokolwiek byś prosił Boga». Rzekł do niej Jezus: «Brat twój zmartwychwstanie». Marta Mu odrzekła: «Wiem, że 
powstanie z martwych w czasie zmartwychwstania w dniu ostatecznym». Powiedział do niej Jezus: «Ja jestem 
zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, to choćby umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze 
na wieki. Wierzysz w to?» Odpowiedziała Mu: «Tak, Panie! Ja mocno wierzę, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał 
przyjść na świat». Jezus wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał: «Gdzie go położyliście?» Odpowiedzieli Mu: «Panie, 
chodź i zobacz!» Jezus zapłakał. Żydzi więc mówili: «Oto jak go miłował!» Niektórzy zaś z nich powiedzieli: «Czy Ten, który 
otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł?» A Jezus, ponownie okazując głębokie wzruszenie, 
przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus powiedział: «Usuńcie kamień!» Siostra zmarłego, 
Marta, rzekła do Niego: «Panie, już cuchnie. Leży bowiem od czterech dni w grobie». Jezus rzekł do niej: «Czyż nie 
powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą?» Usunięto więc kamień. Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł: 
«Ojcze, dziękuję Ci, że Mnie wysłuchałeś. Ja wiedziałem, że Mnie zawsze wysłuchujesz. Ale ze względu na otaczający Mnie 
tłum to powiedziałem, aby uwierzyli, że Ty Mnie posłałeś». To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem: «Łazarzu, wyjdź 
na zewnątrz!» I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce przewiązane opaskami, a twarz jego była owinięta chustą. Rzekł do nich 
Jezus: «Rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić». Wielu zatem spośród Żydów przybyłych do Marii, ujrzawszy to, czego 
Jezus dokonał, uwierzyło w Niego.

Potrafimy gasić życie w innych. Kiedy ktoś musi słuchać narzekania, krytyki, pretensji, ciągłego niezadowolenia - nawet w stosunku do 
kogoś innego - to ściąga go w dół. Potrafimy też wnosić życie a nawet je przywracać. Wystarczy trochę wrażliwości na drugiego człowieka, 
żeby odczytać, co powiedzieć a czego nie powiedzieć, żeby pomóc mu się podnieść, dodać otuchy, zarazić entuzjazmem.

Czego we mnie jest więcej? 

Po co się modlić?

Po co się jednak modlić? Parę lat temu starsza już pani, koło osiemdziesiątki mówi do mnie. Proszę księdza, po co się modlić? Z tego nie 
ma nic. Ani grosza, ani przyjemności. Po co się więc modlić? Na to pytanie są dwie odpowiedzi:

Pierwsza: po co ksiądz zadaje takie głupie pytania. Czy ktoś pyta się zakochanych, po co rozmawiacie ze sobą? Czy ktoś mówi 
z lenistwem: O, matko znów, muszę iść na randkę. No, godzinę to wytrzymam z nim. Tak czasem patrzę się na chrześcijan stojących „w” 
i „poza” kościołem i tak sobie myślę: Gdyby z taką miną i radością stali przed swoją dziewczyną, to niewielka jest szansa, żeby wyszła za 
nich za mąż.

Kto kocha Boga, nie pyta się, po co się modlić, ale z radością otwiera swoje serce i mówi. To jest zaszczyt, że mogę z Nim mówić. Jednak 
powiedzmy sobie szczerze, aż takiej wiary, to większość z nas nie ma. Dlatego trzeba odpowiedzieć inaczej na pytanie o sens modlitwy. 
Modlimy się, żeby mieć siłę. Jak Jezus, który klęczał po nocach modląc się do swego Ojca, jak Jego Matka, która wszystkie sprawy 
rozważała w swoim sercu, jak zatopiony w modlitwie św. Jan Paweł II, jak św. Matka Teresa z Kalkuty, która codziennie zaczynała
dzień od godzinnej adoracji. Tu była jej siła. I sami wiemy, że jak zaczyna brakować czasu na modlitwę, to wszystko leci prędzej czy 
później na głowę. Kłótnie, zdenerwowania, brak cierpliwości, poczucie bezsensu wykonywania swoich zajęć, poczucie samotności, 
niezrozumienia, przejmowanie się głupstwami. We Francji 1/3 małżeństw rozpada się i to większość przed piąta rocznicą ślubu. To nie 
czasy są gorsze. Brak siły do znoszenia doświadczeń. Ciekawe ile z tych małżeństw modliło się codziennie.

ks. Norbert Sarota

3Dekalog - Przykazanie I

Triduum Paschalne 
zrozum - przeżyj - świętuj

W Wielką Sobotę w ciszy i na modlitwie oczekujemy na 
zmartwychwstanie pana Jezusa. Kościół zachęca do zachowania 
wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. W świątyni święcimy 
pokarmy na stół wielkanocny oraz adorujemy Najświętszy 
Sakrament w Bożym grobie.

Wigilia Paschalna sprawowana w sobotni wieczór  to centralny 
obrzęd Triduum Paschalnego. Liturgia ta należy do Niedzieli 
Zmartwychwstania Pańskiego i składa się z czterech części - 
Liturgii: światła, słowa i chrzcielnej oraz Liturgii Eucharystycznej.

Liturgia światła rozpoczyna się przed kościołem poświęceniem 

ognia. Od poświęconego ognia zapala się paschał, który następnie 
zostaje w procesji wniesiony do kościoła.

Liturgia słowa jest bardzo rozbudowana. Może składać się z aż 
dziesięciu czytań, które pokazują historię zbawienia. Po ostatnim 
czytaniu zapala się świece na ołtarzu i śpiewa się hymn „Chwała na 
wysokości Bogu” przy dźwięku dzwonów.

Liturgia chrzcielna następuje po homilii i rozpoczyna się 
odśpiewaniem Litanii do Wszystkich Świętych. Potem następuje 
błogosławieństwo wody chrzcielnej. Paschał zostaje zanurzony 
w wodzie, a wierni odnawiają przyrzeczenia chrzcielne i  wyrzekają się 
grzechu.

Liturgia Eucharystyczna - Msza Wigilii Paschalnej jest 
najważniejsza w całym roku. Wraz ze Zmartwychwstałym spożywamy 
posiłek będący zapowiedzią wiecznej uczty.



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

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).

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V Niedziela Wielkiego Postu – 29.03.2020

Od dzisiaj, od V Niedzieli, Wielki Post nabiera charakteru 
pasyjnego. W kościele zasłaniamy krzyże i skupiamy się na 
rozważaniu męki Pańskiej. 

 Ze względu na dalsze ograniczenia  w związku z  toczącą się walką  
z epidemią, wierni będą mogli uczestniczyć w nabożeństwach 
i Mszy św. odprawianych w naszym kościele jedynie za 
pośrednictwem transmisji Transmitowane będą: Msza św. . 
i nabożeństwo do NMP w środę o godz. 20:00, Msza św. i Droga 
Krzyżowa w piątek o godz. 18:00 oraz Msza św. i Droga Krzyżo-
wa w niedzielę o godz. 12:00 i Gorzkie Żale o godz. 17:00.

„CZAS DLA CIEBIE”. Mając na uwadze trudny czas, który dotknął 
każdego z nas, chcielibyśmy służyć naszym parafianom pomocą. 
Dlatego od poniedziałku (30.03) rozpoczynamy dyżur kapłana dla 
wszystkich, którzy potrzebują porady, rozmowy. Można dzwonić na 
telefon parafii 12 388 50 08 od poniedziałku do soboty w godz. 
9:00–11:00 lub przesyłać wiadomość e-mail: sarota@tlen.pl. 
Zapraszamy wszystkich (zarówno starszych jak i młodzież), którzy 
czują się samotni i bezradni wobec obecnych zagrożeń.  

Spowiedź św. w tym tygodniu (30.03–04.04): rano od 7:30 do 8:30 od 
poniedziałku do soboty; wieczorem: w poniedziałek, wtorek, 
czwartek, piątek i sobotę od 17:00 do 18:00 i w środę 19:00–20:00. 
W tym czasie zachęcamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu 
w ciszy. Istnieje możliwość zgłoszenia udziału w Sakramencie 
pokuty pod numerem telefonu 12 388 50 08 lub mailowo na adres: 
limity@parafiamichalowice.pl.

Bóg zapłać za złożoną w tym tygodniu ofiarę na tacę i za ofiary na 
konto parafialne wszystkim uczęszczającym do naszego kościoła 
z parafii i spoza niej. Jesteśmy wdzięczni za pamięć i ofiarność, 
mimo tak trudnego czasu. Wszystkim Bóg zapłać! 

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Wielki	Post	w	dalekich	zakątkach	świata	–	Boliwia

W Ameryce Południowej, tak naprawdę przeżywanie 
Wielkiego Postu zaczyna się w Wielkim Tygodniu, a właściwie 
w Triduum Paschalnym.  Wielki Czwartek,  Wielki Piątek i Wielka 
Sobota do południa to dla mieszkańców czas polowań na żmije 
i inne węże. Zabicie węża w tych dniach znaczy, że popełnione 
przez nich grzechy są im odpuszczone. W Wielki Piątek całe 
rodziny udają się nad rzekę po to, aby się obmyć i wykąpać 
w wodach rzeki. Woda w tym dniu jest błogosławiona i obmywa 
z grzechów. Można w tym zwyczaju dostrzec analogię do krwi 
i wody wytryskającej z boku Jezusa. 

Wielki Piątek jest dniem uroczystego celebrowania Drogi 
Krzyżowej. Modlitwa rozpoczyna się o świcie. Mieszkańcy 
gromadzą się przed kościołem i rozpoczynają procesję, niosąc 
krzyż na pobliskie wzgórze. 

Wielka Sobota jest dniem ścisłego postu – przynajmniej do 
południa. Wielu przestrzega tego rygorystycznie nie jedząc nic aż 
do wczesnych godzin popołudniowych, kiedy to zasiada się do 
świątecznego obiadu. Posiłek ten powinien według tradycji 
składać się z 12 potraw i żadna z nich nie może zawierać mięsa.

Prorok	Ezechiel
Swoją misję sprawował 

mniej więcej w latach 592–570 
przed Chrystusem. Upłynęło 
sporo czasu, od kiedy za 
pośrednictwem Mojżesza 
Izraelici dostali od Boga prawo 
i weszli do Ziemi Obiecanej. 
Daleko odeszl i  od  życia 
zgodnego z przykazaniami, 
a ich kraj popadł w niewolę. 
Ezechiel pokazywał całą listę
zasad, o których zapomnieli i zapowiadał, że dalsze życie w ten sposób 
doprowadzi do całkowitego zniszczenia miasta i zburzenia świątyni. 
Jego rodakom nie mieściło się w głowie, że Bóg mógłby pozwolić, na 
zniszczenie świątyni, w której składają mu ofiary.

Nie zważając na to, że słuchacze nie biorą sobie do serca jego 
zapowiedzi, pokazywał, jak mają się zachowywać, kiedy to się jednak 
stanie. Mówił, że najgorsze nie będzie wcale to, co stanie się ze 
świątynią. Najgorsze, że ich życie wygląda tak, jak wygląda. Kazał im 
wtedy nie rozpaczać, ale rzeczywiście zmienić swoje zachowanie. 
Mocno dodawał im otuchy i zapowiadał, że wewnętrzna przemiana 
każdego z nich w konsekwencji doprowadzi do odbudowy silnego, 
zjednoczonego kraju.

Prorocy na kartach Biblii...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Aleksandra Plucińska

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 30.03.2020  

 7:00 
O opiekę Matki Bożej nad synem Rafałem i jego 
narzeczoną Agnieszką i za dusze w czyśćcu cierpiące 

 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 22) 
Wtorek – 31.03.2020 

 7:00 
O opiekę Matki Bożej nad Andrzejem Kwiatkowskim  
i za duszę w czyśćcu cierpiące 

 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 23) 
Środa – 01.04.2020  
 7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 24) 

 20:00 

O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
W intencji wszystkich Parafian o zdrowie, opiekę Matki 
Bożej i pokój serca 
+ Za śp. Artura Tuptę  
+ Za śp. Helenę Jaros i Wiesława Skrzyszowskiego 
+ Za śp. Irenę Kopeć 

Czwartek – 02.04.2020  
 7:00 + Za śp. Edwarda Zębalę 
 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 25) 
Piątek – 03.04.2020  
 7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 26) 
 18:00 + Za śp. Ryszarda Boczkowskiego 
Sobota – 04.04.2020  
 7:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 27) 
 18:00 + Za śp. Ryszarda Krawczyka oraz Elżbietę i Zofię 
Niedziela – 05.04.2020 – Niedziela Palmowa Męki Pańskiej 
 7:00 + Za śp. Marię Chwastek w 1. rocznicę śmierci 
 9:00 + Za śp. Marię i Bolesława Zasada 

 10:30 
+ Za śp. Władysława Gurbiela w 5. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 28) 

 12:00 + Za śp. Janinę i Mariana Grochowskich 
 18:00 + Za śp. Bolesława, Annę i Stanisława Nowak 
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