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Czytanie 1.: (Joz 5, 9a. 10-12)
JOZUE

Mojżesz prowadził Naród Wybrany do Ziemi Obiecanej, ale 
jemu samemu nie było danym tam dojść. Przed śmiercią patrzył 
z góry Nebo na kraj, ku któremu prowadził Naród przez pustynię. 
Z tym widokiem w oczach umarł. Rozpoczyna się nowy rozdział 
biblijnej  historii — podbój Ziemi Obietnicy.

Wodzem zostaje Jozue, wybitny współpracownik Mojżesza, 
przygotowywany przez niego do tej trudnej służby. Jozue był 
z Mojżeszem na Górze Synaj, gdy ten otrzymywał tablice przykazań 
(Wj 24, 12-18), co jest dowodem szczególnego wybrania 
i uprzywilejowania. Był też przygotowany do walki z ludami 
zamieszkującymi ziemię Kanaan, ponieważ uczestniczył 
w wyprawie wywiadowczej mającej na celu rozpoznanie terenu, 
który miał stać się własnością Izraelitów. W jednej z wypraw Jozue 
uczestniczył osobiście, natomiast druga odbyła się na jego rozkaz.

Ziemia	Kanaan	–	Ziemią	Obiecaną

Ta kraina mlekiem i miodem płynąca położona jest w samym 
sercu wielkiego obszaru geogra�icznego zwanego przez 
historyków starożytności „Z�yznym Półksiężycem”, rozciągającym 
się od Dolin Tygrysu i Eufratu po Egipt. 

Ziemia ta zamieszkana była już od dawna. Dzieliła się na wiele 
państw-miast, z których każde posiadało swojego króla 
i forty�ikacje, chroniące jego bezpieczeństwo. Takie potężne 
umocnienia posiadało na przykład Jerycho, jedno z najstarszych 
miast świata, które pierwsze dostało się w ręce Izraela.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Skarby Wawelu – Czarny Krucyfiks 
Królowej Jadwigi

We wschodnim ramieniu 
ambitu Katedry Wawelskiej, 
tuż przy zakrystii, znajduje się 
barokowy ołtarz wykonany 
w latach 1743-45 z czarnego 
marmuru, według projektu 
F r a n c i s z k a  P l a c i d i e g o , 
w ł o s k i e g o  a r c h i t e k t a 
i rzeźbiarza.

Ołtarz ten stanowi artystyczną ramę dla znajdującej się w jego 
centrum niezwykłej relikwii – krucy�iksu, pochodzącego z końca 
XIV w., zwanego Krzyżem św. królowej Jadwigi Andegaweńskiej.

Krucy�iks znajduje się tu najprawdopodobniej od samego 
początku, to znaczy od chwili, kiedy przywieziono go do Krakowa. 
Pierwsza wzmianka, która potwierdza jego obecność w katedrze, 
pochodzi z 1403 roku i wiemy, że już wtedy znajdował się tam, 
gdzie można go oglądać dzisiaj. Zapewne pojawił się na Wawelu 
w roku 1384 i przyjechał jako jeden z przedmiotów królowej. 
Dzisiaj krzyż znajduje się na tle srebrnej blachy.

Pod krzyżem, w mosiężnej skrzyni wykonanej przez prof. 
Witolda Korskiego spoczywają relikwie Królowej, przeniesione tu 
w czerwcu 1987 r., przed beaty�ikacją.

Urna z prochami Pani Wawelskiej znajdująca się u stóp 
Czarnego Krucy�iksu zdaje się być naturalnym elementem i inte-
gralną częścią tego ołtarza, wszak Jadwiga spędzała długie 
godziny na modlitwie u stóp wawelskiego krzyża.

Z� ródło: kuria.pijarzy.pl

ŚLADAMI JEZUSA – ZIEMIA ŚWIĘTA 
Z ARCYBISKUPEM RYSIEM

W dzisiejszej Ewangelii spotykamy Jezusa w drodze z Galilei do 
Jerozolimy. Jednym z miejsc, do których wkrótce dotrze Chrystus 
ze swoim nauczaniem jest Jerycho – najstarsze miasto na świecie, 
liczące dziś około dziewięć tysięcy lat. Położone jest ono 
w głębokiej depresji, niemal na poziomie Morza Martwego. Dla 
Z�ydów wędrujących na święta do Jerozolimy Jerycho było ostatnią, 
niewielką oazą, w której można było się zatrzymać, aby nabrać sił 
przed ostatnim dniem drogi wiodącej do Jerozolimy. Dopiero 
w II połowie XIX wieku Jerycho zaczęło odzyskiwać swoją dawną 
świetność. Obecnie liczy około 20 tysięcy mieszkańców 
i nazywane jest miastem tysiąca palm. Wydarzenie ewangeliczne 
związane z Jerychem to historia spotkania nieuczciwego celnika 
Zacheusza z Chrystusem i jego nawrócenia. Symbolem tego 
odrodzenia jest �igowiec sykomora. Na to właśnie drzewo wspiął 
się Zacheusz, który za wszelką cenę chciał zobaczyć Jezusa. Dziś 
w miejscu, w którym kiedyś wychodziło się z Jerycha w kierunku 
Jerozolimy możemy podziwiać ogromną sykomorę – pewnie już 
kolejną posadzoną w tym miejscu - mającą pamiętać spotkanie 
Jezusa z Zacheuszem.

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (cz. V)
SUMIENIE MORALNE

Sumienie moralne jest sądem rozumu, przez który osoba ludzka 
rozpoznaje jakość moralną konkretnego czynu. Obecne we 
wnętrzu osoby nakazuje jej w odpowiedniej chwili popełnić dobro 
a unikać zła. Dla człowieka, który popełnił zło wyrok jego sumienia 
stanowi rękojmię nawrócenia i nadziei. Dobrze uformowane 
sumienie jest prawe i prawdziwe. Formułuje ono swoje sądy 
kierując się rozumem, zgodnie z prawdziwym dobrem chcianym 
przez mądrość Stwórcy. Sumienie stając wobec wyboru moralnego 
może wydać zarówno prawy sąd zgodny z rozumem i prawem 
Bożym, jak i – przeciwnie – sąd błędny, który od tego odbiega. 
Pozostawanie w ignorancji lub wydawanie błędnych osądów nie 
zawsze jest wolne od winy. 

Sumienie pozwala wziąć odpowiedzialność za dokonane czyny, 
a jego formowanie jest zadaniem całego życia. Każdy powinien 
wykorzystywać środki odpowiednie do formowania swego 
sumienia, takie jak Słowo Boże, wpatrywanie się w krzyż, 
świadectwa wiary, prowadzenie nauczaniem Kościoła. Człowiek 
powinien być zawsze posłuszny pewnemu sądowi swego sumienia 
i ma prawo działać zgodnie z nim. Nie wolno nikogo zmuszać, by 
postępował wbrew swojemu sumieniu ani nie wolno nikomu 
przeszkadzać w postępowaniu zgodnie z własnym sumieniem. 

Z� ródło: Katechizm	Kościoła	Katolickiego, 
PALLOTTINUM, Warszawa 1994

29 marca 1882 r. 
w USA założono zakon
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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 IV Niedzielę Wielkiego Postu – 27.03.2022

Dziś czwarta niedziela Wielkiego Postu, nazywana niedzielą „Laetare”, 
czyli wielkopostną niedzielą radości. Jej nazwa wywodzi się od 
pierwszych słów antyfony na wejście w języku łacińskim: „Laetare, 
Jerusalem (…)”, czyli: „Raduj się, Jerozolimo (…)”. Zewnętrznym 
wyrazem radości jest różowy kolor szat liturgicznych. To znak, że 
zbliżamy się w wielkopostnym przygotowaniu do świętowania 
misterium paschalnego Jezusa Chrystusa.

Dzisiaj rozpoczynamy rekolekcje parafialne. Poprowadzi je ks. Marcin 
Wosiek. Pamiętajmy, że pełne uczestnictwo w rekolekcjach, 
spowiedź, Komunia Święta, brak przywiązania do jakiegokolwiek 
grzechu i modlitwa w intencjach Ojca Świętego pozwalają nam 
uzyskać odpust zupełny. Wykorzystajmy szansę, jaką daje nam 
Kościół.

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. 
Przypominamy, że za pobożny udział w tych nabożeństwach można 
uzyskać odpust zupełny.

Najbliższy piątek (01.04) będzie pierwszym piątkiem miesiąca. Msza 
Święta oraz nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa o godz. 
18:00. Spowiedź od godz. 16:30.

Sobota (02.04) będzie pierwszą sobotą miesiąca. Wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, nabożeństwo ku czci Matki Najświętszej 
i zmianka tajemnic różańcowych o godz. 17:00.

W sobotę przypada także 17. rocznica śmieci Świętego Jana Pawła II. 
Nasz Wielki Rodak nazywany jest Sługą Miłosierdzia. Módlmy się 
przez jego wstawiennictwo o miłosierdzie dla nas i całego świata. 

W niedzielę (03.04) po Mszy św. o godz. 18:00 będzie spotkanie 
z rodzicami dzieci przygotowujących się do przyjęcia I Komunii 
Świętej.

Od przyszłej niedzieli (03.04) wolontariusze będą rozprowadzać 
„Baranki Wielkanocne”. Caritas łączy tradycję ze szczytnym celem 
by pomóc najbardziej potrzebującym.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Jak się modlić? - Nieszpory

Nieszpory (łac. vespera - wieczór) - w kościele katolickim 
odmawiane są w porze wieczornej, a w prawosławiu 
rozpoczynają każdy dzień liturgiczny. Pierwotnie była to 
modlitwa prywatna-wspólnotowa, wieczorami w domach, 
będąca dziękczynieniem: „za to, co w tym dniu zostało nam 
dane, i za dobro, które przez nas zostało dokonane”. Ich początki 
w  Kośc ie le ,  w  obecne j  f o rm ie  s i ęga ją  IV  w ieku . 
W nieszporach mamy części stałe: werset wprowadzający, 
psalmodia (czasem zmienna), Pieśń Maryi i Modlitwa Pańska 
oraz części zmienne: hymny, antyfony, czytanie biblijne, prośby, 
modlitwa końcowa:
- werset wprowadzający „Boże wejrzyj ku wspomożeniu 

memu…” po którym dodaje się „Chwała Ojcu...” oraz Alleluja 
(opuszcza się w Wielkim Poście),

- odpowiedni hymn, nadający charakter wspólnotowy,
- psalmodia - składająca się z dwóch psalmów (lub ich 

fragmentów) oraz pieśni z Nowego Testamentu i aklamacji: 
„Chwała Ojcu…”,

- krótkie czytanie z Nowego Testamentu (po czym chwila 
milczenia  lub homilia),

- uroczysta pieśń Maryi Panny: „Wielbi dusza moja Pana…”  
(czynimy znak krzyża by otoczyć Ją czcią, a śpiewamy 
w postawie stojącej),

- modlitwy wstawiennicze, ostatnia intencja jest zawsze 
modlitwą za zmarłych,

- modlitwa  „Ojcze  nasz”, staje się ukoronowaniem 
nieszporów,

- modlitwa końcowa (bez wezwania „módlmy się”) zamyka 
nieszpory.

źródło: www. siostrypasjonistki.pl

Dlaczego kolor fioletowy to kolor postu?

Wielkopostną atmosferę przebywania człowieka na 
pustyni oddaje kolor krwi (czerwony) zmieszany 
z niebiańskim celem (niebieski), czyli: fiolet, znak żałoby 
i smutku, mozolnej pracy i udręki, typowej dla 
środowiska  pustynnego ,  gdz ie  wszystko  jes t 
wybrakowane i o wszystko trzeba walczyć, by w końcu 
cieszyć się owocami spotkania z Bogiem. Jest to zarazem 
znak przelania krwi Syna Bożego, który obniżył nam 
wyżyny błękitnego nieba.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 28.03.2022  
 9:00 + Za śp. Mariannę Nogieć 

 18:00 
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 28) 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 

Wtorek – 29.03.2022  
 9:00 + Za śp. Jerzego Kazimierczaka 

 18:00 
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 29) 
+ Za śp. Jerzego Gryglika 

Środa – 30.03.2022  
 9:00 + Za śp. Krystynę Leszczyńską 
 16:30 + Za śp. Zygmunta Morysia 
 18:00 + Za śp. Mariana Sobesto 

 20:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
Mikołaja w 7. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Stanisławę Krzyworzekę w 5. rocznicę śmierci, 
 Adama Krzyworzekę 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Zofię Binczycką 
+ Za śp. Marka Tochowicza 
+ Za śp. Bronisława Formickiego 
+ Za śp. Stanisława Belkę 
+ Za śp. Jerzego Gryglika 
+ Za śp. Krzysztofa Gurbiela 
+ Za śp. Albinę Sokół 
+ Za śp. Mariannę Nogieć 
+ Za śp. Zbigniewa Kowackiego (greg. 30) 

Czwartek – 31.03.2022  

 18:00 
+ Za śp. Zbigniewa Nowaka w 43. rocznicę śmierci, 
 Kacpra, Marię i Czesława Nowaków 

Piątek – 01.04.2022  

 7:00 
+ Za śp. Sabinę i Eugeniusza Nogieć w rocznicę śmierci  

i zmarłych z rodziny 

 18:00 
+ Za śp. Bolesława Górkę w 17. rocznicę śmierci, 
 Mariannę i Jana Górka  

Sobota – 02.04.2022  

 7:00 
+ Za dusze w czyśćcu cierpiące 
+ Za śp. Władysława Gurbiela w 7. rocznicę śmierci 

Niedziela – 03.04.2022 – 5. Niedziela Wielkiego Postu 
 7:00 + Za śp. Ryszarda Boczkowskiego 
 9:00 + Za śp. Annę, Bolesława, Stanisława 

 10:30 
+ Za śp. Franciszka i Anielę Żuradzkich, Stanisławę  
 i Kazimierza Jakubek 

 12:00 
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i Anioła 
Stróża dla Zofii Nogieć w 1. rocznicę urodzin i dla jej 
rodziców 

 18:00 
+ Za śp. Ryszarda Krawczyka, Elżbietę i Zofię, Ludwikę  
 i Józefa Paciaga 

 


