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Słowa Ewangelii według świętego Mateusza (Mt 21, 1-11) 

Gdy się zbliżyli do Jerozolimy i przyszli do Betfage na Górze Oliwnej, wtedy Jezus posłał dwóch uczniów, mówiąc im: 

«Idźcie do wsi, która jest przed wami, a zaraz znajdziecie uwiązaną oślicę i przy niej źrebię. Odwiążcie je i przyprowadźcie 

do Mnie. A gdyby wam ktoś coś mówił, powiecie: „Pan ich potrzebuje i zaraz je odeśle”». A stało się to, żeby się spełniło 

słowo Proroka: «Powiedzcie Córze Syjonu: Oto Król twój przychodzi do ciebie łagodny, siedzący na osiołku, źrebięciu 

oślicy». Uczniowie poszli i uczynili, jak im Jezus polecił. Przyprowadzili oślicę i źrebię i położyli na nie swe płaszcze, a On 

usiadł na nich. Tłum zaś ogromny słał swe płaszcze na drodze, a inni obcinali gałązki z drzew i słali nimi drogę. A tłumy, 

które Go poprzedzały i które szły za Nim, wołały głośno: «Hosanna Synowi Dawida! Błogosławiony Ten, który przychodzi 

w imię Pańskie! Hosanna na wysokościach!» Gdy wjechał do Jerozolimy, poruszyło się całe miasto, i pytano: «Kto to jest?» 

A tłumy odpowiadały: «To jest prorok, Jezus z Nazaretu w Galilei».

Ewangelia o wjeździe Jezusa do Jerozolimy pokazuje piękny obraz pobożności zgromadzonych przy Jego trasie ludzi. Ślą przed Nim drogę 
swymi płaszczami, wielbią Go, czują świętość i niezwykłość tego, że sam Bóg przechodzi między nimi. Nam, obdarzanym tak często łaską 
Eucharystii, nieraz już brakuje tej świadomości, nieraz już powszednieje obecność Jezusa Chrystusa pomiędzy nami… Historia 
jerozolimskiego tłumu ma jednak swój dalszy ciąg: niewiele później w tym samym mieście ludzie krzyczeć będą: „ukrzyżuj!”. Łatwo wierzyć, 
gdy tłum wokół woła „chwała”. Łatwo wierzyć w przepełnionym w niedzielę kościele. Ile z tej wiary zostaje, kiedy kościoły pustoszeją, kiedy 
brak zewnętrznej motywacji, kiedy przychodzi czas na świadectwo w niełatwych okolicznościach: w codziennej modlitwie w domu, 
w pomocy drugiemu, w byciu dobrym człowiekiem? 

Jaka powinna być modlitwa?

Teraz powiedzmy sobie, jaka  powinna być modlitwa. Bo jakoś modlimy się może i często, ale tak jakoś nam nie zawsze wychodzi. Przede 
wszystkim więc modlitwa powinna być wytrwała. Edison – ten od pierwszej żarówki – prawie 3 lata szukał materiału na pręcik, prawie 5000 
razy robił próby. A my czasem pomodlimy się 2 lub 3 razy i mamy pretensje, że Bóg nie wysłuchał. „Módlcie się nieustannie” – mówi św. 
Paweł. W modlitwie nie powinniście ustawać – mówi Jezus. Nie dlatego, że Bóg jest głuchy, ale dlatego, żeby pokazać, że nam na czymś 
zależy i nauczyć się pokory, że to Bóg daje człowiekowi ze swojej miłości, a nie na zasadzie automatu.

Na koniec, kochani, jeszcze parę słów na temat konkretów z modlitwy. Nie klęczysz, stój na modlitwie; nie stoisz, siedź; nie możesz 
siedzieć, połóż się. Nie odmówiłeś rano, zmów w dzień. Zaspałeś, powiedz przynajmniej: „Boże, ale się śpieszę. Dzięki, że wstałem”. 
Zapominasz o porannym pacierzu, napisz sobie kartkę wieczorem i połóż na stole, albo zrób jakiś inny znak. 

ks. Norbert Sarota

Modlitwa powinna być ufna. „Ojcze nasz” – mówimy – Ojcze. Jezus mówił „Abba” – tak jak każde małe dziecko mówiło w Palestynie do 
swego tatusia. Przychodzimy do Kościoła i mówimy: „Tatusiu. Jestem”. Naprawdę, tu jest nasz Tato. A Tatusiowi się ufa, że chce dla mnie 
dobrze.

Modlitwa powinna być szczera. Nie mówmy niepotrzebnych słów. Nie mówmy pięknych słów. Nie mówmy takich, które byłyby 
duchową dyplomacją. Mówmy szczerze. Boże, nie chce mi się modlić. Boże, wkurzyli mnie dziś w pracy. Boże, ja już nie mogę wytrzymać 
z tym człowiekiem. Boże, ale ta moja żona ugotowała dziś dobry obiad. Modlitwa winna byś szczera.
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Setny numer biuletynu parafialnego 
„Tydzień z Maryją”

Pierwszy numer biuletynu ukazał się na Święta Bożego 
Narodzenia w 2017 roku. Projekt graficzny nagłówka 
biuletynu nawiązuje do wyglądu pieczęci naszej parafii. Wraz 
z Księdzem Proboszczem i ks. Norbertem, zespół redakcyjny 
liczy 16 osób, natomiast skład komputerowy realizują 4 osoby. 
Opracowywany co tydzień (oprócz przerw wakacyjnych) 
biuletyn został wydrukowany i bezpłatnie rozdany parafianom 
i gościom łącznie w ponad 36 000 egzemplarzy. 

Podczas uroczystości z okazji 70-lecia erygowania parafii 
w Michałowicach w dniu 01.09.2019 r., jednym z darów dla 
Księdza Kardynała Stanisława Dziwisza był komplet 
70 wydań biuletynu „Tydzień z Maryją”.

Wszystkie numery biuletynu są dostępne w postaci plików 
PDF na stronie internetowej www.parafiamichalowice.pl. 

Osoby, które chcą dołączyć do zespołu tworzącego 
kolejne wydania naszego biuletynu, zapraszamy do 
współpracy.

Dekalog - Przykazanie I

Historia Całunu rozpoczęła się, gdy Józef z Arymatei przyniósł płótno na Golgotę. Po 
zdjęciu z krzyża, ciało Jezusa, zawinięto w Całun i złożono do grobu. W Poranek 
Wielkanocny uczniowie znaleźli Całun pusty.

W 525 roku podczas odnawiania murów odnaleziono portret Jezusa, zwany 
Mandylionem. Był to prawdopodobnie złożony „we czworo” Całun.

Ostatni król sabaudzki Humbert II przekazał w testamencie Całun Stolicy 
Apostolskiej, ale Papież zdecydował pozostawić relikwię w Turynie.

W 944 roku Mandylion przekazano bizantyjczykom (w zamian za oszczędzenie 
Edessy i uwolnienie jeńców), którzy uroczyście przewieźli go do Konstantynopola. 
W 1204 roku relikwia zniknęła w czasie zajmowania miasta przez krzyżowców.

W 1356 roku Całun stał się własnością francuskiego rycerza Godfyda de Charny 
z Lirey. Po jego śmierci otrzymał go książę Ludwik z dynastii sabaudzkiej. W 1578 roku 
płótno zostało przewiezione do Turynu, który stał się stolicą Sabaudii. W czasie II wojny 
światowej był ukryty w opactwie benedyktynów w Montevergine. 

Po zmartwychwstaniu prawdopodobnie był przechowywany przez chrześcijan, gdyż 
dla Żydów wszystko, co stykało się ze zwłokami było nieczyste. Dlatego płótno musiało 
zostać ukryte. Przypuszczalnie św. Juda Tadeusz udał się z Całunem do Edessy (dzisiejsze 
miasto Ur w Turcji) i podarował płótno tamtejszemu królowi Abgarowi, który był chory na 
trąd. Władca został uzdrowiony i przyjął wiarę chrześcijańską. Po jego śmierci nastąpił 
czas prześladowań chrześcijan. Całun na pięć stuleci ukryto, zamurowując go 
w fortyfikacjach miasta.

Tajemnice Całunu Turyńskiego - część 2.
Wspominając dzień ustanowienia 

Sakramentu Kapłaństwa, 
życzymy 

Księdzu Kanonikowi 
Wiesławowi Kiebule 

i Księdzu Norbertowi Sarocie 
by Najwyższy Kapłan Jezus Chrystus 

zawsze błogosławił w apostolskim 
powołaniu oraz był źródłem radości 

i spełnienia.



Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku.

Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.
Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50  08; www.parafiamichalowice.pl Do użytku

wewnętrznego

Okazało się, że w piątek, 17 maja o godzinie 9:00 poczuła się 
nagle lepiej, doznała ulgi w cierpieniu, zaczęła normalnie oddychać 
i spostrzegła, że opuchlizna na nogach ustąpiła. Została całkowicie 
uzdrowiona.

Uzdrowienie	umierającej	kobiety

W szczecińskim szpitalu leżała ciężko chora kobieta, która 
chorowała na serce, wątrobę, nerki oraz zapalenie stawów. Lekarze 
skierowali do męża pacjentki orzeczenie, że są bezsilni, ponieważ 
leki na jedną chorobę powiększają drugą, co w końcu doprowadzi do 
całkowitego wycieńczenia organizmu. 

Mąż po tej wiadomości wysłał list na Jasną Górę z prośbą o Mszę 
św., która została odprawiona 17 maja 1961 roku o godzinie 9:00. 
Sam udał się do kościoła w swojej para�ii i gorliwie się modlił do 
Matki Boskiej Jasnogórskiej. Kiedy w niedzielę, 19 maja udał się do 
szpitala spotkała go radosna niespodzianka – umierająca kilka dni 
temu kobieta, siedziała na parapecie okna, oczekując kogoś z domu.

Nabożeństwa Wielkiego Piątku w naszym kościele:

WIELKA SOBOTA (11.04) jest dniem adoracji Najświętszego 
Sakramentu w Grobie Pańskim. Ze względu na stan epidemii 
koronawirusem błogosławieństwa pokarmów nie będzie (na 
stronie internetowej parafii znajduje się tekst Błogosławieństwa 
s t o ł u  p r z e d  u r o c z y s t y m  p o s i ł k i e m  w  N i e d z i e l ę 
Zmartwychwstania Pańskiego).

Ze względu na stan epidemii i zakaz zgromadzeń, procesja 
rezurekcyjna nie odbędzie się.

Msze św. o godz. 7:00; 9:00; 10:30; 12:00 i 18:00 z Koronką do 
Miłosierdzia Bożego.

Wszystkie nabożeństwa Wielkiego Piątku odbywające się w naszym 
kościele będą transmitowane za pośrednictwem łącza 
internetowego. 

ź godz. 18:00 Droga Krzyżowa, po której rozpocznie się Liturgia 
Męki Pańskiej;

ź Gorzkie Żale;

ź godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego;
ź godz. 19:00 rozpoczęcie Liturgii Wielkiej Soboty.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (12.04). 
Msze św. o godz. 7:00; 9:00; 10:30; 12:00 i 18:00 z Koronką do 
Miłosierdzia Bożego.

Transmisja Mszy Świętej o godzinie 10:30.

Transmisja Mszy Świętej o godzinie 10:30.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (13.04). 

ź Różaniec (prosimy o składanie intencji - szczegóły na stronie 
internetowej parafii).

Istnieje możliwość uczestnictwa w Liturgii Wielkiej Soboty dzięki 
transmisji internetowej. 

ź godz. 15:00 Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz rozpoczęcie 
Nowenny do Miłosierdzia Bożego;

W  (09.04) we wszystkich parafiach WIELKI CZWARTEK
celebrowana jest tylko jedna Msza Święta, zwana Mszą 
Wieczerzy Pańskiej. Początek Mszy św. w naszej świątyni 
o godz. 18:00. 

Przedświąteczna Spowiedź święta: rano od godz. 7:30 do 8:30 
w poniedziałek, wtorek i środę, a po południu: w poniedziałek 
i wtorek od 17:00 do 18:00, a w środę od 19:00 do 20:00.

Msza św. z uwagi na zakaz zgromadzeń będzie transmitowana za 
pomocą łączy internetowych.

W  (10.04) zachowujemy post ścisły. WIELKI PIĄTEK
Powstrzymanie się od spożywania potraw mięsnych Kościół 
zaleca przedłużyć też na Wielką Sobotę. 

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
NIEDZIELA PALMOWA – 04.04.2020

Krainy biblijne...

Malachiasz

Jerycho - najstarsze miasto świata, mające około 11 tys. lat, swą 
przedziwną urodą i historią przyciąga corocznie rzesze pielgrzymów 
i turystów. W czasach biblijnych zostało zdobyte i zniszczone przez 
Izraelitów pod wodzą Jozuego, jego mury runęły na głos trąb. Kwitła 
tu szkoła proroków odwiedzana przez Eliasza i Elizeusza. Potem 
Marek Antoniusz podarował Jerycho Kleopatrze, która sprzedała je 
Herodowi Wielkiemu. Za jego czasów miasto osiągnęło szczyt 
swojego rozwoju. Herod zbudował tu hipodrom, amfiteatr, dwa 
pałace, twierdzę, liczne ogrody i akwedukt. Urządził tu swoją 
rezydencję zimową. Współczesne Jerycho miało zgodnie z decyzją 

ONZ z 1947 roku znajdować się w arabskim państwie w Palestynie. 
Jednak w wyniku wojny żydowsko-arabskiej w 1948 roku znalazło się 
pod okupacją jordańską. W 1967 roku Izraelczycy zajęli Jerycho. 
Jednak w 1994 roku miasto zostało przekazane pod palestyńską 
administrację, w ramach Autonomii Palestyńskiej. Jerycho swoją 
egzystencję zawdzięcza źródłu, którego nazwa arabska brzmi Ein es-
Sultan (Źródło Sułtana), zaś potocznie nazywane jest źródłem Elizeusza 
(NahalElisha). Obecnie to głównie ośrodek handlowy i turystyczny. 
Można tu zwiedzać pozostałości jednego z najwcześniejszych osiedli 
ludzkich, otoczonego potężnym murem kamiennym.

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Irena Turczyńska-Baleń

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Tajemnice Całunu Turyńskiego cz. 2.

Chryste,	 który	 pochylałeś	 się	 nad	 każdą	 ludzką	 nędzą	
i	cierpieniem,	Ty,	który	uzdrawiałeś	chorych	i	koiłeś	ich	ból.	
Spraw,	 abyśmy	 wpatrzeni	 w	 postać	 św.	 Szymona	 z	 Lipnicy	
śpieszącego	z	pomocą	zagrożonym	epidemią,	umieli	dostrzec	
w	chorych	i	cierpiącychTwoje	oblicze.	Amen

Modlitwa	do	św.	Szymona	z	Lipnicy

 Po zmartwychwstaniu prawdopodobnie był przechowywany 
przez chrześcijan, gdyż dla Żydów wszystko, co stykało się ze zwłokami 
było nieczyste. Dlatego płótno musiało zostać ukryte. Przypuszczalnie 
św. Juda Tadeusz udał się z Całunem do Edessy (dzisiejsze miasto Ur w 
Turcji) i podarował płótno tamtejszemu królowi Abgarowi, który był 
chory na trąd. Władca został uzdrowiony i przyjął wiarę chrześcijańską. 
Po jego śmierci nastąpił czas prześladowań chrześcijan. Całun na pięć 
stuleci ukryto, zamurowując do w fortyfikacjach miasta.

  W 525 roku podczas odnawiania murów odnaleziono portret 
Jezusa, zwany Mandylionem. Był to prawdopodobnie złożony „we 
czworo” Całun.

Historia Całunu rozpoczęła się, gdy Józef z Arymatei przyniósł 
płótno na Golgotę. Po zdjęciu z krzyża ciało Jezusa, zawinięto w Całun i 
złożono do grobu. W Poranek Wielkanocny uczniowie znaleźli Całun 
pusty.

 W 944 roku Mandylion przekazano bizantyjczykom (w zamian 
za oszczędzenie Edessy i uwolnienie jeńców), którzy uroczyście 
przewieźli go do Konstantynopola. W 1204 roku relikwia zniknęła w 
czasie zajmowania miasta przez Krzyżowców.

 W 1356 roku Całun stał się własnością francuskiego rycerze 
Godfyda de Charny z Lirey. Po jego śmierci otrzymał go książe Ludwik z 
dynastii sabaudzkiej. W 1578 roku płótno zostało przewiezione do 
Turynu, który stał się stolicą Sabaudii. W czasie II wojny światowej był 
ukryty w opactwie benedyktynów w Montevergine. 

 Ostatni król sabaudzki Humbert II przekazał w testamencie 
Całun Stolicy Apostolskiej, ale Papież zdecydował pozostawić relikwię 
w Turynie.Pieśni adwentowe...

Co dokładnie oznacza zawołanie „hosanna”? 
Cytowany tekst z Ewangelii wg Mateusza jest nawiązaniem do 

Ps 118, 25-26. Był on stosowany w czasie święta Namiotów, choć 
używano go także w czasie Paschy oraz uroczystości Poświęcenia 
S� wiątyni. Warto zauważyć, że na święto Namiotów może 
wskazywać także obecność palm oraz ludzi wchodzących do 
Jerozolimy ze śpiewem na ustach. Jednak teoria, że uroczysty wjazd 
Jezusa do Jerozolimy odbył się w S� więto Namiotów, choć 
interesująca, nie zyskała nigdy ostatecznego potwierdzenia.

Pomocą dla odczytania znaczenia terminu „hosanna” może 
służyć Ewangelia wg Łukasza, który opisując wjazd Jezusa do 
Jerozolimy, nie używa tego terminu. Przedstawiając jednak 
zachowanie tłumów, które towarzyszyły Chrystusowi mówi, że 
„zaczęli radośnie wielbić Boga”. Można z dużą dozą pewności 
przypuszczać, że w czasach Jezusa ten wykrzyknik oznaczał 
chwalenie Boga. S�piew „Hosanna” jest więc radosnym wielbieniem 
Boga.

Hosanna	Królowi	Dawida!

http://www.biblista.pl/ukryte/pytania/295-pytania-do-biblii/1602-210-co-
znaczy-qhosannaq-mt-219.html	

INTENCJE MSZALNE 
 

Wielki Poniedziałek – 06.04.2020  

 7:00 
O błogosławieństwo Boże i zdrowie oraz zachowanie od 
epidemii koronawirusa mieszkańców Michałowic  
i rodziny Wesołowskich 

 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 29) 
Wielki Wtorek – 07.04.2020 

 7:00 
O błogosławieństwo Boże, dary Ducha Świętego i opiekę 
Matki Bożej dla ks. Proboszcza i ks. Wikariusza naszej 
Parafii 

 18:00 + Za śp. Włodzimierza Chwastka (greg. 30) 
Wielka Środa – 08.04.2020  
 7:00 + Za śp. Edwarda Zębalę 

 20:00 

O szczęśliwe rozwiązanie dla Justyny i o zdrowie, 
błogosławieństwo Boże dla matki i dziecka 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
O zdrowie, opiekę Matki Bożej dla wszystkich Parafian 
W intencji Panu Bogu wiadomej 
+ Za śp. Helenę Jaros i Wiesława Skrzyszowskiego 
+ Za śp. Stanisława Bubkę 
+ Za śp. Zenona Kuchtę w 9. rocznicę śmierci 

Wielki Czwartek – 09.04.2020  

 18:00 
+ Za śp. Bożenę Pękała 
+ Za śp. Jana Bubaka w rocznicę śmierci 

Wielki Piątek – 10.04.2020 – Liturgia Męki Pańskiej 
 18:00 Liturgia Wielkiego Piątku 
Wielka Sobota – 11.04.2020 – Wigilia Paschalna 

 19:00 
+ Za śp. Helenę i Wacława Ciaranek, Zenona Zębalę  
+ Za śp. Jerzego i Piotra Massalskich 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego – 12.04.2020  

 7:00 
+ Za śp. Ariadnę Kozłowską 
+ Za śp. Władysława Nika w rocznicę śmierci, Janinę 
 żonę oraz zmarłych z ich rodzin 

 9:00 
+ Za śp. Krystynę i Stefana Chwalik, Franciszka Kilmer, 
 Anielę i Michała Fus, Antoninę i Franciszka Chwalik 

 10:30 
+ Za śp. Stanisławę i Tadeusza Hejmo, Władysławę  
 i Edmunda Socha i zmarłych z rodziny 

 12:00 + Za śp. Janusza w 10 rocznicę śmierci, Romana Szydło 
 18:00 Dziękczynno-błagalna w 18. rocznicę urodzin Krzysztofa 

Tradycje Niedzieli Palmowej
W tradycji chrześcijańskiej palma wielkanocna jest symbolem 

męczeństwa i triumfu – Męki i Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa 
oraz nieśmiertelności duszy. Innym obrzędem związanym z Niedzielą 
Palmową jest wożenie drewnianego Jezusa na osiołku. Zwyczaj ten 
prawdopodobnie narodził się w Niemczech. Figurę Chrystusa 
nazywano Jezuskiem Lipowym, Palmowym albo Dębowym. Procesje 
z Jezuskiem Palmowym organizowano we wszystkich kościołach 
w Polsce już przed XV stuleciem. Drewnianą figurę Jezusa ustawiało 
się na platformie wózeczka, a do jego ciągnięcia zapraszano najbardziej 
znaczące osobistości w mieście bądź wiosce: rajców miejskich, 
najbogatszych mieszczan lub gospodarzy. Wózek z Jezuskiem 
Palmowym obwoziło się po nawach kościelnych, po całym 
przykościelnym dziedzińcu, a potem odwiedzało się wszystkie kościoły 
w mieście. Podczas tej procesji mieszkańcy zbierali się przy drogach, 
krzyczeli na cześć Jezuska Palmowego i rzucali pod koła gałązki 
wierzbowe tak samo, jak robili to mieszkańcy 
Jerozolimy podczas Jego triumfalnego wjazdu do 
miasta. Z czasem procesje zmieniały się 
w hałaśliwe zabawy, a wznoszone okrzyki coraz 
rzadziej  miały  czysto  rel igi jną  t reść. 
Konsekwencją tych zachowań był wprowadzony 
w 1780 roku zakaz obwożenia figury Jezusa po 
kościołach, aż w końcu obrzęd niemal całkowicie 
zaniknął. Obrzęd wożenia Chrystusa podczas 
palmowej procesji kultywowany jest do dzisiaj 
w Tokarni.


