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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 11, 1-10) 

Gdy się zbliżali do Jerozolimy, do Betfage i Betanii na Górze Oliwnej, Jezus posłał dwóch spośród swoich uczniów i rzekł im: „Idźcie do 
wsi, która jest przed wami, a zaraz przy wejściu do niej znajdziecie oślę uwiązane, na którym jeszcze nikt z ludzi nie siedział. Odwiążcie je 
i przyprowadźcie tutaj. A gdyby was kto pytał, dlaczego to robicie, powiedzcie: «Pan go potrzebuje i zaraz odeśle je tu z powrotem»”. 
Poszli i znaleźli oślę przywiązane do drzwi z zewnątrz, na ulicy. Odwiązali je, a niektórzy ze stojących tam pytali ich: „Co to ma znaczyć, 
że odwiązujecie oślę?” Oni zaś odpowiedzieli im tak, jak Jezus polecił. I pozwolili im. Przyprowadzili więc oślę do Jezusa i zarzucili na nie 
swe płaszcze, a On wsiadł na nie. Wielu zaś słało swe płaszcze na drodze, a inni gałązki zielone ścięte na polach. A ci, którzy Go poprzedzali 
i którzy szli za Nim, wołali: „Hosanna. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie. Błogosławione królestwo ojca naszego Dawida, 
które przychodzi. Hosanna na wysokościach.”.

Łatwo jest widzieć sens tego, co robimy, kiedy ludzie to zauważają i doceniają. Nawet jeśli uznanie nie jest wyrażane aż tak spektakularnie jak 
przy wjeździe Jezusa do Jerozolimy. I chociaż to wymaga od nas wyrzeczeń, widoczne efekty wszystko rekompensują. 
Sytuacja się zmienia, kiedy w zamian spotykamy się z nieufnością, pretensjami czy podejrzeniami o ukryte intencje. Sztuką jest wtedy nie 
ograniczyć się do robienia dobra tylko tym, którzy odpłacają nam wdzięcznością. 

Boga również można okraść… Za każdym razem kiedy próbujemy stawać się sędziami w ludzkich sprawach, kiedy nie słuchamy tego 
co mówi Bóg, kiedy sami próbujemy korygować Boże normy - stawiamy się w roli Boga i tym samym w jakiś sposób Go okradamy. 
Przywłaszczamy sobie prawo do tego, do czego prawo ma tylko Bóg. Bardzo łatwo przychodzą nam różne wytłumaczenia dotyczące naszej 
relacji z Bogiem. Nie miałem czasu na modlitwę. Byłem za bardzo zmęczony, żeby iść na Mszę w niedzielę. Nie zdążyłem do spowiedzi. 
Zabrakło mi czasu na rekolekcje… A może to nie jest tak, że nie mieliśmy czasu? Może tak naprawdę czas dla Boga był, tylko zamiast dla 
Niego poświęciliśmy te chwile  na coś zupełnie innego, niekoniecznie ważnego. Jeżeli tak - to w jakiś sposób okradliśmy Boga z czasu 
przeznaczonego Jemu i złamaliśmy siódme przykazanie.

Grzechów przeciw Siódmemu Przykazaniu jest wiele – to wandalizm czyli niszczenie mienia społecznego, marnotrawstwo, korupcja, 
przekręty podatkowe, okradanie z praw autorskich, nieoddawanie rzeczy pożyczonych, złe wykonywanie pracy. Jest jeszcze jedna ważka 
sprawa, dotycząca restytucji, czyli oddania rzeczy skradzionej lub zniszczonej. Jeśli w spowiedzi sakramentalnej wyznajemy, że coś sobie 
przywłaszczyliśmy, to aby spowiedź była ważna, jesteśmy zobowiązani do zadośćuczynienia osobie przez nas skrzywdzonej. Przeciwnie, 
cały czas trwamy w grzechu tak, jakby on nigdy nie był wyznany w spowiedzi sakramentalnej. 

Pamiętajmy mocne słowa naszego Zbawiciela: „Ani złodzieje, ani chciwi, (…) ani zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego” 
(1 Kor 6, 10, por. KKK 2450). Dlatego stare porzekadło przypomina: „Co nie twoje, tego nie ruszaj”.

ks. Norbert Sarota

Dekalog - Przykazanie VII

Krzyż Prawdziwy

Po śmierci Jezusa Żydzi obawiali się, że apostołowie będą chcieli odzyskać 
Krzyż. Wrzucili go więc razem z innymi do cysterny wydrążonej w skale pod 
Golgotą. W II w. Jerozolima została zdobyta przez cesarza Hadriana, który 
prześladował Żydów i chrześcijan. Na miejscu grobu Chrystusa postawiono 
posąg Jowisza, nazwę miasta zmieniono na Aelia Capitolina. W 313 roku 
cesarz Konstantyn ogłosił w Mediolanie edykt tolerancyjny. Przyznano 
chrześcijanom swobody religijne i zaczęły się poszukiwania miejsc 
związanych z męczeńską śmiercią Chrystusa. Istnieje wiele przekazów na 
temat tego, jak i kto odnalazł Krzyż Prawdziwy.

Jeden z nich mówi, że cesarz Konstantyn I Wielki na Soborze w Nicei w 325 
r. poznał Makarego, biskupa Jerozolimy, który opowiedział mu, że w mieście 
znajdują się pamiątki po śmierci Chrystusa, ale są przysypane ziemią i gruzami. 
Święta Helena, matka cesarza Konstantyna, udała się do Jerozolimy. Odnalazła 
trzy drewniane krzyże użyte podczas krzyżowania Jezusa i dwóch złoczyńców. 

Przekazy mówią, że zidentyfikowanie Krzyża było możliwe dzięki 
zachowanej tabliczce z imieniem skazańca, lub objawieniu, które miała Święta 
Helena. Krzyż podzielono na mniejsze relikwie. Największą część cesarzowa 
przekazała Jerozolimie, drugi wysłała do Konstantynopola, a trzecią 
przywiozła do Rzymu razem z innymi relikwiami, m.in. gwoździami z Krzyża. 
Otrzymał je Konstantyn, który według podań zamontował je w swoim hełmie 
i uździe rumaka. W 614 roku relikwie Krzyża z Jerozolimy zrabowali Persowie, 
odzyskał je cesarz Herakliusz w 628 roku. Z czasem krzyż podzielono na wiele 
drobnych części i rozesłano do świątyń  w Europie.

W 1204 r. IV wyprawa krzyżowa zamiast do Ziemi Świętej, została 
skierowana do Konstantynopola. Tam wojska łacińskie spustoszyły i ograbiły 
miasto. Zrabowano także relikwie Krzyża Świętego. Obecnie znajdują się one 
w skarbcu Bazyliki św. Marka w Wenecji, uznawane są za największe 
z zachowanych. Ustalono, że Krzyż wykonano z drzewa sosnowego. Miał 
około 4,80 metra wysokości  i 2,30 do 2,60 metra szerokości.
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życzymy
niewyczerpanych darów od Jezusa Chrystusa   

w każdym dniu kapłańskiej posługi.
                                                                                                

Parafianie 

Zakończenie

 Odnalezienie trzech krzyży 



Parafia pw. 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

Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Palmową – 28.03.2021

Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym 
wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni 
Jezusa na ziemi. 

Dziś Droga Krzyżowa o godz. 16:00 oraz po Mszy św. o godz. 18:00. 
Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – dziś o godz. 17:00. 

Przedświąteczna Spowiedź święta: w poniedziałek i wtorek od 17:00 do 
18:00 i w środę od 18:30 do 20:00. W tym czasie także Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy.

W WIELKI CZWARTEK (01.04) we wszystkich parafiach 
celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą Wieczerzy 
Pańskiej, na pamiątkę ustanowienia sakramentów Eucharystii 
i Kapłaństwa. Rozpoczyna ona Triduum Paschalne. Początek  Mszy 
św. w naszej świątyni .  o godz. 18:00 (transmisja internetowa)

W WIELKI PIĄTEK (02.04) zachowujemy post ścisły. Powstrzymanie 
się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na 
Wielką Sobotę. Tego dnia przypada rocznica śmierci św. Jana 
Pawła II. 
Nabożeństwa Wielkiego Piątku w naszym kościele: 
®  - Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz godz. 15:00

rozpoczęcie Nowenny do Miłosierdzia Bożego; 
® - Liturgia Męki Pańskiej, składająca się z: Liturgii godz. 18:00 

Słowa, Adoracji Krzyża, Komunii świętej i Procesji do Bożego 
Grobu. Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie 
przeniesiony do Grobu Pańskiego ;(transmisja internetowa)

® Gorzkie Żale  (odśpiewanie trzech części);
® - Droga Krzyżowa .godz. 23:00 (transmisja internetowa)
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim  przez 
Parafian z poszczególnych rejonów, ulic: w Wielki Piątek od godz. 
22:00 do 24:00, w Wielką Sobotę od godz. 7:00 do 18:00. 
Szczegółowy podział rejonów na tablicy ogłoszeń i stronie 
internetowej parafii. 

WIELKA SOBOTA (04.04) to dzień, w którym Kościół trwa przy 
Grobie Pańskim, oczekując na Zmartwychwstanie Chrystusa. Jest 
dniem adoracji Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim.
® Błogosławieństwo pokarmów na stół wielkanocny przed 

kościołem .o godz. 9:00, 10:00, 11:00, 12:00 i 13:00
® - Koronka do Miłosierdzia Bożego. godz. 15:00  
®  - rozpoczęcie Liturgii Wielkiej Soboty, która składa godz. 19:00

się z: Liturgii Światła, Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej 
i Liturgii Eucharystycznej  .(transmisja internetowa)

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (05.04): 
Msze św. (Rezurekcja - ), o godz. 6:00 transmisja internetowa
9:00, 10:30, 12:00 i 18:00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (06.04): Msze św. o godz.7:00, 
9:00, 10:30 , 12:00 i 18:00 (transmisja internetowa) z Koronką do 
Miłosierdzia Bożego.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Dług

Pismo S� więte wyraźnie zniechęca do zaciągania długów. 
Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością (Rz 13, 8). 
Ubogimi kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest dłużnik (Prz 22, 7). 
Dług jest zawsze pewnym brakiem wolności w jakimś obszarze 
życia. Wszystkie decyzję życiowe, które podejmujemy musimy 
bowiem zmierzyć z koniecznością spłaty długu. Zapewne wiele 
dobrych natchnień nie zostało wykonanych z powodu związania 
rąk dawnymi długami, zaciąganymi jeszcze w czasie, kiedy tych 
natchnień nie mogliśmy przewidzieć. Czy więc istnieją długi, 
których zaciągnięcie może być korzystne? Granicą, przydatną 
w konieczności zadłużenia, mogą być trzy kryteria pilnujące 
naszego bezpieczeństwa. Dług jest dopuszczalny, kiedy zakupiony 
za pożyczone pieniądze produkt jest aktywem umożliwiającym 
wytworzenie lub zwiększenie przychodu. Po drugie, kiedy wartość 
przedmiotu nigdy nie będzie mniejsza niż kwota pozostałego 
zadłużenia. Po trzecie, wielkość raty nie rozsadzi domowego 
budżetu. Ale nawet wtedy warto spróbować szybciej spłacić dług. 
Często zwiększenie raty o niewielką kwotę skutkuje dużą 
oszczędnością na odsetkach przy wcześniejszej spłacie długu. 
Najważniejszym motywem niech zawsze będzie chęć służenia 
Bogu w pełnej wolności: „Za	 wielką	 cenę	 zostaliście	 nabyci.	
Nie	bądźcie	więc	niewolnikami	ludzi” (Kor 7 , 23).

Biblia o finansach...

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 29.03.2021 – Wielki Poniedziałek 
 7:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 29) 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże  
i potrzebne łaski dla Małgorzaty w 18. rocznicę urodzin 

Wtorek – 30.03.2021 – Wielki Wtorek 
 18:00 + Za śp. Alicję Matoń (greg. 30) 
Środa – 31.03.2021 – Wielka Środa 
 18:00 + Za śp. Mariana Jurkowskiego 

 20:00 

+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Stanisławę Podsiadło 
+ Za śp. Mieczysława Bednarczyka 
+ Za śp. Waldemara Nogiecia 
+ Za śp. Paulinę Turczyńską 
+ Za śp. Zygmunta Domagałę 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 
+ Za śp. Krzysztofę Kaczmarską 
+ Za śp. Leokadię Bubak 
+ Za śp. Beatę Kruczek 

Czwartek – 01.04.2021 – Wielki Czwartek 

 18:00 

Dziękczynna za ustanowienie sakramentów Eucharystii  
i Kapłaństwa z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
Służby Liturgicznej w naszej Parafii 
+ Za śp. Gabriela Miernika 

Piątek – 02.04.2021 – Wielki Piątek  
 18:00 Liturgia Wielkiego Piątku 
Sobota – 03.04.2021 – Wielka Sobota 

 19:00 

+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Stanisławę Krzyworzekę (4. rocznica śmierci), 
 Adama Krzyworzekę (18. rocznica śmierci), Irenę 
 Sobczyk (5. rocznica śmierci), Apolonię Glaz (3.  ro-
 cznica śmierci), Zenona Glaz (9. rocznica śmierci), 
 Piotra Janeczka (10. rocznica śmierci), Janinę Madej 
 (5. rocznica śmierci), Marię Trzaskowską (5. rocznica 
 śmierci, Elżbietę Wesołowską (3. rocznicę śmierci) 

Niedziela – 04.04.2021 –  Niedziela Zmartwychwstania  
   Pańskiego 

 6:00 
+ Za śp. Ariadnę Kozłowską 
+ Za śp. Ryszarda Boczkowskiego 

 9:00 + Za śp. Władysławę i Antoniego Zasuń, córkę Krystynę 

 10:30 
+ Za śp. Janinę i Mariana Grochowskich i zmarłych  
 z rodziny, Renatę Więcek  

 12:00 + Za śp. Annę, Bolesława, Stanisława Nowak 

 18:00 
O zdrowie i błogosławieństwo Boże oraz opiekę Anioła 
Stróża w dniu 1. urodzin Liliany 

 

Niedziela Palmowa  -  historia i tradycja
Niedziela Palmowa należy do najstarszych świąt w tradycji 

Kościoła, znanych już w IV wieku, a więc od momentu uznania 
chrześcijaństwa za oficjalną religię.

Zwyczaj święcenia palm wprowadzono dopiero w XI wieku.
Bardziej uroczyste niż zwykle rozpoczęcie tego dnia Eucharystii 

ma wielowiekową historię. W Jerozolimie już w IV wieku patriarcha 
dosiadał oślicy i otoczony radującym się tłumem jechał na niej z Góry 
Oliwnej do miasta. Aż do reformy Kościoła katolickiego w 1955 r. 
istniał obyczaj, że celebrans wychodził w Niedzielę Palmową przed 
kościół, a bramę świątyni zamykano. Kapłan uderzał w nią krzyżem 
trzykrotnie, wtedy dopiero brama otwierała się i kapłan z uczestnikami 
procesji wchodzili do kościoła, aby odprawić mszę świętą. Symbol ten 
miał wiernym przypominać, że zamknięte niebo zostało otwarte dzięki 
zasłudze krzyżowej śmierci Chrystusa.

W Polsce Niedziela Palmowa nazywana była też Niedzielą 
Kwietną, bo zwykle przypada w kwietniu, kiedy pokazują się 
pierwsze kwiaty. W tym dniu po sumie odbywały się w kościołach 
przedstawienia pasyjne. Za czasów króla Zygmunta III istniały 
zrzeszenia aktorów-amatorów, którzy w roli Chrystusa, Kajfasza, 
Piłata i Judasza chodzili po miastach i wioskach i odtwarzali 
misterium Męki Pańskiej. Najlepiej i najwystawniej organizowały ten 
rodzaj przedstawienia klasztory. Do dziś pasyjne misteria ludowe 
odbywają się w każdy Wielki Tydzień w Kalwarii Zebrzydowskiej.


