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Wszystko ma swój sens w Krzyżu
bł. kard. Stefan Wyszyński

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej
2. czytanie (Flp 3, 8-14):
Wstęp do Listu do Filipian
Filippi - znaczne miasto macedońskie, pod murami którego w roku
42 przed Chr. Oktawian August w słynnej bitwie rozgromił siły
republikańskie - to pierwszy w Europie teren apostolskiej
działalności św. Pawła. Przybył on tam podczas drugiej swej
podróży misyjnej, trwającej od roku 50 do 53. Pierwsze jego kroki
i przeżycia w tym mieście znamy dzięki barwnemu opisowi
św. Łukasza. Z jednej strony gościnność neoﬁtki Lidii, a z drugiej bezprawie rzymskich urzędników, skazujących Pawła i Sylasa,
obywateli rzymskich, na chłostę i więzienie, były przeżyciami,
które między Apostołem a założonym tam przez niego Kościołem
zadzierzgnęły wyjątkowo serdeczny węzeł przyjaźni. Z treści
niniejszego listu wynika, że św. Paweł pisząc go jest w więzieniu.
Wprawdzie gotów jest nawet na męczeństwo, jednak ożywia go
nadzieja, że będzie niedługo zwolniony. Tradycja umieszcza
napisanie tego listu, jak i listów do Efezjan, Kolosan i Filemona,
między rokiem 61 a 63 (pierwsze rzymskie uwięzienie).
Z HISTORII PAPIESTWA...
Pius VII urodził się w Cesenie we Włoszech w 1742 roku,
w wieku 16 lat wstąpił do zakonu benedyktynów. Po długim
konklawe zebranym w Wenecji wybrany został papieżem. Po
swoim poprzedniku, Piusie VI odziedziczył głównie problemy
– papiestwo dobiegło swego kresu, potęga Napoleona
wzrastała. Dążył do porozumienia z rewolucyjną Francją.
Z Napoleonem, wówczas pierwszym konsulem, wynegocjował
konkordat podpisany w 1801 roku. W 1804 roku Pius VII udał
się do Paryża, gdzie 2 grudnia w Katedrze Notre Dame był
świadkiem koronacji Napoleona na cesarza. Papież tylko
błogosławił cesarza, Napoleon sam włożył sobie na głowę
koronę, po czym koronował Józeﬁnę.
Pius VII coraz częściej przeciwstawiał się Bonapartemu.
Nie zgadzał się na kodeks cywilny dopuszczający rozwody,
zniesienie celibatu księży, kasatę zakonów czy udzielenie
sankcji kanonicznej biskupom wskazanym przez cesarza.
Konﬂikt zaostrzył się w 1808 roku, cesarz zajął Rzym,
papież ekskomunikował Napoleona, nazywając do „rabusiem
Patrymonium św. Piotra”.
Do Rzymu wkroczyły wojska napoleońskie, kardynałów
wywieziono z miasta, papieża aresztowano, a resztki Państwa
Kościelnego przyłączono do Francji. Jednak Napoleon nie
osiągnął swego celu, ponieważ autorytet papieża rósł.
Porażki wojenne zmusiły Napoleona do zwrócenia
wolności papieżowi, który powrócił do Rzymu. Na kongresie
wiedeńskim 1814-1815 przywrócono do istnienia Państwo
Kościelne. Pius VII reaktywował także zakon jezuitów,
troszczył się o pracę misyjną na świecie. Jego działalność
przyczyniła się znacznie do odrodzenia papiestwa.
W 1817 roku podniósł biskupstwo warszawskie do rangi
arcybiskupstwa, zatwierdził tytuł prymasa Królestwa
Polskiego nadany arcybiskupom warszawskim przez cara
Aleksandra I. Wprowadził ﬂagę papieską w barwach złotosrebrnych (żółto-białych) oraz odnowił wiele rzymskich
zabytków, m.in. Koloseum i Forum Romanum.
Zmarł 20 sierpnia 1823 roku po 23-letnim pontyﬁkacie.
Pochowano go w Bazylice św. Piotra, a jego serce umieszczono
w kościele S. Vincenzo.

Wielkopostne reﬂeksje...
Życie nasze w tym pielgrzymowaniu nie może trwać bez pokusy,
ponieważ właśnie postęp duchowy dokonuje się przez pokusy. Ten, kto
nie jest kuszony, nie może siebie poznać. Zwycięstwo odnosi się poprzez
walkę, a walczyć można jedynie wówczas, gdy się stanie w obliczu
pokus i nieprzyjaciela.
św. Augustyn
Tak więc Wielki Post stanowi opatrznościową sposobność do
takiego duchowego oderwania się od bogactw materialnych i otwarcia
się na Boga, ku któremu chrześcijanin powinien skierować całe swoje
życie, świadom, że nie posiada trwałego mieszkania na tym świecie,
„nasza bowiem ojczyzna jest w niebie” (Flp 3,20). Obchody tajemnicy
paschalnej na zakończenie Wielkiego Postu wskazują, że szczytem
wielkopostnej drogi oczyszczenia jest oﬁara z samego siebie, złożona
Ojcu dobrowolnie i z miłości. Właśnie na tej drodze uczeń Chrystusa
uczy się przekraczać siebie i swoje egoistyczne interesy, aby spotykać
się z braćmi w miłości.
św. Jan Paweł II
Wielki Post przynagla nas do otwarcia naszego życia na Słowo Boże,
aby dane nam było poznać najbardziej fundamentalną prawdę: kim
jesteśmy, skąd przychodzimy, jaki jest nasz cel oraz jaką drogę mamy
obrać w życiu.
Papież Benedykt XVI

Relikwie w chrześcijaństwie:
Titulus Crucis – tablica ukrzyżowania
Tablicę umocowaną nad głową ukrzyżowanego Chrystusa odnalazła
w 325 roku św. Helena. Podzieliła ją na dwie połowy – jedną zostawiła
w Jerozolimie, drugą zabrała do Rzymu. Połowa jerozolimska zaginęła.
Zachowana część ma wymiary 24 na 14 centymetrów, grubość
2,6 centymetra. Jest wykonana z drewna orzechowego, zachowały się na
niej także resztki białego wapna.
Na jednej stronie ma inskrypcję napisaną w trzech liniach, z których
pierwsza – hebrajska – jest najbardziej zniszczona. Drugą linię
sporządzono w języku greckim, ale w lustrzanym odbiciu. Trzecią
wykonano po łacinie, również w lustrzanym odbiciu. Wszystkie inskrypcje
oznaczają to samo: Jezus Nazarejczyk.
Titulus Crucis przechowywana jest w bazylice Świętego Krzyża
w Rzymie. Według badań naukowych jest to średniowieczna kopia
oryginału.
Źródło: A. Polewska, Najsłynniejsze relikwie chrześcijaństwa, Kraków 2012.

Symbole chrześcijaństwa: STAUROGRAM
Staurogram, znany jest ró wnież jako krzyż
monogramatyczny - to znak złoż ony z greckich liter
Tau i Rho występujących w greckim słowie stauros
oznaczającego krzyż . W bardzo wczesnych
manuskryptach Nowego Testamentu staurogram był
uż ywany do skró cenia tego wyrazu, podobnie jak
nomina sacra (skró ty ś więtych imion Boga). Wizualnie mó gł
takż e przedstawiać ukrzyż owanego Chrystusa.

Krucyﬁks z Nagasaki
Nagasaki to miasto w Japonii, w zachodniej części wyspy Kiusiu.
Miasto to było sercem katolicyzmu w Kraju Kwitnącej Wiśnii, odkąd
przybyli tam misjonarze na czele ze św. Franciszkiem Ksawerym.
9 sierpnia 1945 r. na Nagasaki zrzucono bombę atomową. W tym
czasie w Katedrze Niepokalanego Poczęcia modlili się japońscy
katolicy. Wszyscy zginęli, lecz ocalał krzyż. Amerykański żołnierz
Walter Hook wydobył go z ruin katedry i wysłał do matki, a następnie
złożył w ośrodku zbierającym pozostałości po tragedii w Hiroszimie
i Nagasaki. Szefowa ośrodka zdecydowała, że Amerykanie zwrócą go
tam, gdzie jego miejsce. Po 74 latach wrócił do archidiecezji
w Nagasaki. Jego zwrot stał się symbolem pokoju i pojednania.
INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 04.04.2022
+ Za śp. Helenę w 5. rocznicę śmierci, Zenona, Balbinę
18:00
i Wawrzyńca Harmala
Wtorek – 05.04.2022
18:00 + Za śp. Józefa Boczkowskiego w 1. rocznicę śmierci
Środa – 06.04.2022
Za wszystkich Polaków przebywających poza Polską o dar
7:00
mocnej wiary przez wstawiennictwo Matki Bożej
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Pawła
Białka i jego rodziny
+ Za śp. Janusza Szydło
+ Za śp. Lucynę Jaskółkę w 11. rocznicę śmierci i męża
Stefana
+ Za śp. Zbigniewa Nowaka
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską
20:00 + 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. Mariannę Herjan
Czwartek – 07.04.2022
+ Za śp. Andrzeja Bednarczyka, dziadków Marię i Jana
18:00
Bednarczyk
Piątek – 08.04.2022
Dziękczynna za dar życia dla Zoﬁi z prośbą o pomoc Matki
7:00
Bożej
18:00 + Za śp. Cecylię, Wacława i Zenona Górka
Sobota – 09.04.2022
7:00 + Za śp. Jana i Irenę Jabłońskich oraz Zoﬁę Patecką
18:00 + Za śp. Adama Gancarczyka
Niedziela – 10.04.2022 – 5. Niedziela Wielkiego Postu
+ Za śp. Władysława Nikę w rocznicę śmierci i jego żonę
7:00
Janinę oraz zmarłych z ich rodzin
9:00 + Za śp. Piotra Ciaranka
10:30 + Za śp. Władysława Słabońskiego w 8. rocznicę śmierci
12:00 W intencji ochrzczonych dzieci oraz rodziców i chrzestnych
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Natalii
18:00
Bochenek w 1. rocznicę urodzin i jej rodziny

Krzyż przebaczenia
W klasztorze Santa Ana i San Jose w Kordobie (południowa
Hiszpania) znajduje się niezwykły krzyż , nazywany Krzyż em
Przebaczenia. Wiszący na nim Zbawiciel prawą rękę odrywa od
belki, by wyciągnąć ją w kierunku modlącego się u stó p krucy iksu
człowieka. Jaka historia się za tym kryje? Pewnego dnia do koś cioła
przyszedł męż czyzna, by się wyspowiadać . Kapłan stanął z nim pod
krucy iksem. Ten człowiek wielokrotnie wracał z tymi samymi
grzechami. A trzeba dodać , ż e dopuszczał się poważ nych
przestępstw. Ksiądz był więc dla niego bardzo surowy. Po jakimś
czasie ta sama osoba przyszła ponownie do ś wiątyni. Po wyznaniu
grzechó w duchowny powiedział: „To już ostatni raz, kiedy mu
wybaczyłem”. Mijały kolejne miesiące, a ó w męż czyzna nie wracał
do spowiedzi. W koń cu jednak przyszedł i ponownie klęknął u stó p
krzyż a z proś bą o przebaczenie przewinień . Ksiądz z powagą
odrzekł: „Nie baw się z Bogiem, proszę. Nie mogę pozwolić , byś
nadal grzeszył”. Jakież było jego
zdziwienie, gdy usłyszał
skrzypienie krzyż a. Jezus oderwał
prawą rękę od belki i wyciągnął ją
w kierunku skruszonego
grzesznika. Kapłan zaś usłyszał
słowa: „To Ja przelałem krew za tę
osobę, nie ty”. Od tego czasu prawa
ręka Zbawiciela pozostaje w takiej
pozycji. Ta historia jasno pokazuje,
ż e Chrystus zaprasza każ dego
człowieka, by przyszedł do Niego
z proś bą o przebaczenie. By
zanurzył się w Jego niezgłębionym
m i ł o s i e rd z i u , j a k i e o i a r u j e
grzesznikom.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
V Niedziela Wielkiego Postu – 03.04.2022
W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy
na Godzinę Świętą o godz. 23:00.
Najbliższa niedziela (10.04) jest Niedzielą Męki Pańskiej, czyli
Niedzielą Palmową. Będziemy wspominać uroczysty wjazd
Chrystusa Pana do Jerozolimy. Błogosławieństwo palm na każdej
Mszy Świętej. Uroczysta procesja z palmami podczas Mszy Świętej
o godz. 10:30.
Spotkanie uczniów kl. VIII w ramach przygotowania do sakramentu
bierzmowania w poniedziałek (04.04) grupa dziewcząt o godz.
17:00, a w czwartek (07.04) grupa chłopców o godz. 17:00.
Spotkanie Róży Różańcowej mężczyzn we wtorek (05.04) po Mszy
św. o godz. 18:00, a Róż Różańcowych kobiet w środę (06.04)
o godz. 19:00.
Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę (09.04) o godz. 10:00
w salce na plebanii.
Spotkanie Kręgu Biblijnego w sobotę (10.04) o godz. 19:30 w salce na
plebanii.
Spotkanie Maksistrantów w przyszłą niedzielę (10.04) na Mszy św.
o godz. 10:30.
Po dwóch latach naznaczonych epidemią pragniemy powrócić do
tradycji Drogi Krzyżowej ulicami Michałowic w Niedzielę
Palmową. Zapraszamy do licznego udziału w tej wyjątkowej formie
modlitwy po Mszy o godz. 18:00.
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Z naszej wspólnoty paraﬁalnej odszedł

śp. Dariusz Kudzia
Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...
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