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Kończył się rok 1531, kiedy cały Meksyk obiegła niespotykana nowina: w imperium 
Azteków, podbitym przez Hiszpanów, objawiła się Maryja! Ukazała się ubogiemu 
Indianinowi Juanowi Diego. Ubrana w różową tunikę i błękitny płaszcz, opasana czarną 
wstęgą symbolizującą Jej brzemienność zapewniła: Drogi synku, kocham cię. Jestem Maryja, 
zawsze Dziewica, Matka Prawdziwego Boga, który daje i zachowuje życie (…).

Podczas ostatniego spotkania Maryja poleciła Juanowi zebrać kwiaty kwitnące mimo 
mrozu na kamienistym szczycie wzgórza. Ułożyła je w jego płaszczu i poleciła zanieść 
hiszpańskiemu biskupowi jako znak, o który prosił. Kiedy z płaszcza posypały się kwiaty, 
ukazał się na nim obraz Maryi. Ten właśnie płaszcz, wiszący do dziś w sanktuarium 
wybudowanym w miejscu Objawień, jest słynnym wizerunkiem Matki Bożej 
z Guadalupe. Na materiale nie ma śladów pędzla, nie znać upływu czasu, kolory nie 
wypłowiały. Oczy Maryi posiadają nadzwyczajną głębię, a w źrenicy dostrzeżono niezwykle 
precyzyjny obraz dwunastu postaci.

Objawienia Maryi z Guadalupe „Depczącej Kamiennego Węża” przyczyniły się do 
chrystianizacji rdzennej ludności Meksyku. Aztekowie zaprzestali składania pogańskim 
bożkom krwawych ofiar z ludzi. Matka Boża z Guadalupe pozostaje dla ludzkości 
Obrończynią życia i Patronką życia poczętego. 

BIBLIA O FINANSACH

Szczęście opiera się na zdolności do osiągnięcia pożądanego 
poziomu życia. Wielu z nas zapewne chętnie podpisze się pod tym 
stwierdzeniem. A nawet jeśli teoretycznie uważamy inaczej, to i tak 
trudna rzeczywistość sprawia, że na pierwsze miejsce w naszym życiu 
wysuwają się działania związane z zarabianiem i wydawaniem 
pieniędzy. I to właśnie temu poświęcamy najwięcej czasu, sił 
i zdolności. Pojawia się pytanie, co o tej dziedzinie życia myśli Pan 
Bóg. Czy w Biblii znajdziemy wskazówki dotyczące tego, jak radzić 
sobie w dziedzinie finansów? Czy w swoim objawieniu Pan Bóg 
zapomniał o pieniądzach, bo to nie Jego sprawa? Czy Pan Bóg nie 
przewidział, z czym będziemy mieli największy problem? Dlaczego 
nauczyliśmy się traktować finanse jako dziedzinę życia, do której na 
ogół nie wpuszczamy Pana Boga? W Bibli i  jest  ponad 
2350 fragmentów dotyczących pieniędzy i używania rzeczy. Dla 
porównania, ok. 500 fragmentów mówi o wierze i podobna ilość 
o miłosierdziu. W cyklu ,,Biblia o finansach” będziemy przyglądać się 
temu, co objawienie mówi nam na temat zaciągania długów, 
poszukiwania porad finansowych, uczciwości, hojności w dzieleniu 
się z innymi, podejścia do pracy, inwestowania i wydawania pieniędzy. 
Szczęście bowiem, bardziej polega na stosowaniu w życiu biblijnych 
zasad, niż na osiągnięciu pożądanego poziomu życia.

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

„Chrystus	prawdziwie	zmartwychwstał	Alleluja!

								Wasi	duszpasterze:	
ks.	Wiesław	Kiebuła,	ks.	Norbert	Sarota

Jemu	chwała	i	panowanie	przez	wszystkie	wieki	Alleluja!”

Na	radosne	Święta	Zmartwychwstania	Chrystusa	życzymy	
wszystkim	Para�ianom	oraz	Ich	Rodzinom,	aby	ten	wyjątkowy	czas	
umacniał	wiarę	w	zwycięstwo	dobra	nad	złem	i	wlewał	w	serca	

nadzieję.	Cieszmy	się,	bo	nie	jesteśmy	już	pod	panowaniem	grzechu	
i	zła.	Zwyciężyła	Miłość,	Potężna	Miłość	Boga	do	każdego	z	nas.	

Niech	ta	radość	niedzielnego	poranka	nigdy	nie	zgaśnie!

Następnej nocy aniołowie przybyli do biednego farmera. Ten oddał im 
własny pokój, gdzie mogli odpocząć. Nazajutrz aniołowie znaleźli farmera 
i jego żonę zapłakanych. Ich krowa, której mleko było dla nich jedynym 
dochodem, leżała martwa na polu. Młodszy anioł ze zdziwieniem 
i wyrzutem zapytał starszego towarzysza:

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają - odpowiedział starszy 
anioł. - Kiedy spędziliśmy noc w piwnicy rezydencji, zauważyłem, że w tej 
dziurze w ścianie było schowane złoto. Zakleiłem tę dziurę, by chciwy 
gospodarz nie mógł znaleźć złota. W noc, którą spędziliśmy w domu 
biednego farmera, Anioł S�mierci przyszedł po jego żonę. W zamian za nią 
dałem mu ich krowę. 

Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

- Jak mogłeś do tego dopuścić? Pierwsza rodzina była skąpa 
i  egoistyczna a  pomogłeś  im.  Druga rodzina miała niewiele 
i dzieliła się tym, co miała, a ty pozwoliłeś, żeby ich jedyna krowa padła.

Dwóch podróżujących aniołów poprosiło o gościnę pewną bogatą 
rodzinę. Dziwni goście z powodu egoizmu i chciwości gospodarzy dostali 
miejsce jedynie w małej, zimnej piwnicy. Po przygotowaniu sobie miejsca 
do spania na twardej podłodze, starszy anioł zobaczył dziurę w ścianie 
i naprawił ją. Kiedy młodszy zapytał go, dlaczego to zrobił, starszy 
odpowiedział:

- Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

Do	przemyślenia...	Opowieść	„Specjalny	anioł”

Czwórka jest także liczbą całości. Ziemia ma 
cztery części i cztery strony. Cztery wiatry wieją na 
lądach i morzach. Cztery rzeki wypływają z ogrodu 
Eden, żeby nawadniać ziemię. Imię Boga, Jahwe, 
składa się w pisowni hebrajskiej z czterech liter 
(JHWH), a Jego tron otaczają cztery istoty żyjące. W 
Apokalipsie św. Jana czterech jeźdźców przynosi 
zagładę światu. W Księdze Zachariasza [6,1-8] 
opisane są cztery rydwany, oznaczające cztery 
wichry, „(…) które stawiły się przed Panem całej 
ziemi”.

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	po	Biblii, 
red. naczelny J. Fronczak

Liczba trzy jest liczbą całości. Wszechświat 
składa się z nieba, ziemi i tego, co kryje się pod 
ziemią. Noe ma trzech synów, od których pochodzą 
wszyscy ludzie. Przybytek Arki Przymierza i 
świątynia miały trzy części: przedsionek, miejsce 
święte i wewnętrzne sanktuarium. Trzech było 
przybyszy, których Abraham gościł w Mamre, a 
przede wszystkim są trzy Osoby Boskie – Bóg 
Ojciec, Syn Boży i Duch S�więty.

LICZBY W BIBLII - część II

Znak pokoju

„Przekazanie znaku pokoju, które poprzedza 
komunię eucharystyczną, to gest szczególnie 
wymowny: wierni wykonują go, aby wyrazić 
aprobatę Ludu Bożego dla wszystkiego, co zostało 
dokonane w celebracj i  oraz  potwierdzić 
zobowiązanie do wzajemnej miłości, jakie 
podejmują, spożywając jeden Chleb, pomni na 
nakaz zawarty w słowach Chrystusa: Jeśli więc 
przyniesiesz swój dar przed ołtarz i tam wspomnisz, 
że Twój brat ma coś przeciw tobie, zostaw tam dar 
swój przed ołtarzem, a najpierw idź i pojednaj się 
z bratem swoim! Potem przyjdź i dar swój ofiaruj” 
(Jan Paweł II).

Od początku chrześcijaństwa przez długie wieki 
znakiem wspólnoty braterskiej był pocałunek 
(zwany „świętym pocałunkiem”). Obecnie po 
słowach Kapłana: „Przekażcie sobie znak pokoju”, 
wierni zwracają się do siebie nawzajem i wyrażają 
gotowość do pojednania w formie: podania ręki, 
życzliwego ukłonu lub objęcia. Kiedy przekazuje się 
znak pokoju można powiedzieć: Pokój Pański niech 
zawsze będzie z tobą lub Pokój z tobą. Na te słowa 
odpowiada się: Amen.

Zrozumieć Mszę Świętą, 
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 8)

W	niedzielę	20	lutego	na	Mszy	św.	
o	 godz.	 10.30	 nastąpi	 poświęcenie	
�igury	 św.	 Józefa	 niezwykłego	
orędownika	 rodzin.	 Figura	 przez	
najbliższy	 rok	 będzie	 goszczona	
p r zez 	 rodz iny 	 męsk i e j 	 Róży	
Różańcowej,	 której	 patronuje	 św.	
Józef,	 a	 potem	 zawita	 do	 każdego	
domu,	 który	 zapragnie	 odmówić	
n o w e n n ę 	 d o	
św.	Józefa.

To  w y j ą t ko w y  ś w i ę t y,  k t ó r y 
niewiele mówi, ale wiele czyni, toteż 
Jego względy w pośrednictwie u Boga 
w y n i k a j ą  n i e 
z wielkich dokonań, ale z jego pokory. 
S�w. Józef miał ogromną wiarę i zawsze 
posłuszny był woli Bożej.

Tylko w XVIII w. spisano sześćset 
ł a s k 
i cudów za przyczyną św. Józefa, a teraz 
mamy już czwarty tom opisujący 
wyproszone łaski. S�w. Józef ma wielu 
wiernych czcicieli. 

Zawierzmy	swe	życie	św.	Józefowi

Bądźmy	i	my	Jego	czcicielami!

Święty Hieronim - patron miłośników Pisma

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Starożytna legenda mówi, że krzyż Jezusa był 
osadzony dokładnie nad grobem Adama i w momencie 
śmierci krew Jezusa spłynęła obficie na czaszkę 
prarodzica, oczyszczając w ten sposób cały rodzaj ludzki 
z  j ego  g rzechów.  W kap l i cy  skons t ruowane j 
w średniowieczu w Bazylice Grobu Świętego, znajduje się 
niewielkie okno, które pozwala widzieć Skałę 
Ukrzyżowania, czyli Golgotę. Miejsce to znajdowało się 
w starożytnym kamieniołomie. Skała, na której znajdował 
się krzyż Jezusa, została pozostawiona przez kamieniarzy, 
ponieważ była pełna pęknięć i szczelin i nie można tam 
było pozyskać kamień dobrej jakości. Ten opuszczony 
występek skalny miał kształt czaszki i stąd pochodzi nazwa 
aramejska Gulgalta i łacińska Calvaria, która oznaczają 
dokładnie „Miejsce Czaszki”.

Zwróćmy uwagę, że i w naszych kościołach 
parafialnych często pod krzyżem malowana jest czaszka, 
na którą spływa zbawcza krew Chrystusa.

2. czytanie (1 Kor 15, 45-49): 

Grób Adama – miejsce Czaszki

ź werset  wprowadzający „Boże wejrzyj  ku 
wspomożeniu memu…”    po którym dodaje się  
„Chwała Ojcu….” oraz Alleluja (opuszcza się w 
Wielkim Poście), 

Nieszpory( łac.vespera- wieczór) - w kościele 
katolickim odmawiane są w porze wieczornej, a w 
prawosławiu rozpoczynają każdy dzień liturgiczny. 
P i e r w o t n i e  b y ł a  t o  m o d l i t w a  p r y w a t n a -
w s p ó l n o t o w a , w i e c z o r a m i  w  d o m a c h ,  b ę d ą c a 
dziękczynieniem: „ za to, co w tym dniu zostało  nam dane, i 
za dobro, które przez nas zostało dokonane”. Ich początki w 
Kościele,w obecnej formie sięgają IV wieku.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: 

ź o d p o w i e d n i  h y m n ,  n a d a j ą c y  c h a r a k t e r 
wspólnotowy, 

ź psalmodia -  składająca się z dwóch psalmów (lub 
ich fragmentów) oraz pieśni z Nowego Testamentu i 
aklamacji: Chwała Ojcu… , 

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

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

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

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

ź modlitwa  Ojcze  nasz, staje się ukoronowaniem 
nieszporów, 

Jak się modlić? Modlitwa wyrażona śpiewem

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO cz. III

Wstęp do Listu do Filipian 

2. czytanie (Flp 3, 8-14): 

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). 

św. Augustyn

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.

Wielkopostne refleksje... 

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

Papież Benedykt XVI

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.

W

We Włoszech istnieje kilka świątyń, w których 
w średniowieczu pojawiły się przedmioty uznawane za 
własność św. Józefa. Relikwie lasek i ich fragmentów 
spoczywają ponoć do dziś między innymi w kościołach 
św. Cecylii i  św. Anastazji w Rzymie, kościele 
św. Dominika w Bolonii oraz w klasztorze Kamedułów 
we Florencji.

Inną znaną pamiątką po św. Józe�ie jest jego płaszcz, 
a raczej jego niewielkie kawałeczki. Jeden z fragmentów 
płaszcza można zobaczyć w Santa Maria di Licodia 
w Katanii. 

Jednak najbardziej  popularną rel ikwią są 
domniemane pierścionki, którymi w dniu zaręczyn 
Maryja i Józef mieli się wzajemnie obdarować. 
Pierścionki te mają znajdować się w katedrze Notre 
Dame w Paryżu.

Z� ródło: A. Polewska, Najsłynniejsze	relikwie	chrześcijaństwa, Kraków 
2012.

Symbolika pelikana w chrześcijaństwie opiera się na dziele 
z II wieku pt. „Fizjolog”. Czytamy w nim, że ptak ten bardzo kocha 
swe pisklęta. Zdarza się, że gdy dorastają, dziobią swoich 
rodziców, oni zaś, odtrącając je, mogą uderzyć tak mocno, że 
ciosy te okazują się śmiertelne dla młodych pelikanów. Potem 
żałują tego, co uczynili i po trzech dniach matka otwiera swoją 
pierś dziobem i skrapia martwe pisklęta własną krwią i je 
ożywia. 

Symbole	chrześcijaństwa:	PELIKAN

Pisarze kościelni w różny sposób interpretują tekst 
„Fizjologa”, ale zachowują zasadniczą myśl. Remigiusz z Auxerre 
wyjaśnia, że pelikan zabijający swoje pisklęta i ożywiający je na 
trzeci dzień swoją krwią, jest symbolem Chrystusa, który 
uśmiercił rodzaj ludzki przez to, że sam jako człowiek poddał się 
śmierci, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. W średniowieczu 
pojawiła się jeszcze inna wersja tej legendy. Mówi ona, że 
pelikany tak długo karmią swe pisklęta własną krwią, aż 
z wycieńczenia same umierają. Co jest również symbolem 
o�iarnej śmierci Chrystusa. Być może u podstaw legendy leży 
fakt, że pelikan, wydobywając złowione dla piskląt ryby z worka 
znajdującego się pod dziobem, wykonuje energiczne ruchy. 
Powoduje to zabarwienie worka na intensywnie czerwony 
kolor, co mogło kojarzyć się z krwią. W wiekach średnich obraz 
pelikana rozpowszechnił  się również  w połączeniu 
z pobożnością eucharystyczną. Pelikan na drzwiach 
tabernakulum i na monstrancjach wskazuje na Eucharystię. W 
hymnie św. Tomasza z Akwinu „Adoro Te devote” („Zbliżam się w 
pokorze”) na część Najświętszego Sakramentu przedostatnia 
strofa brzmi następująco: O	 tkliwy	 pelikanie	 dusz,	 Jezu	 mój,	
Chryste,	Krwią	swoją	-	serce	moje	z	win	obmyj	nieczyste.

Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. (Flp 4, 13)

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. (Kor 6, 12)

Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością. (Rz 13, 8)

Z nauczania św. Pawła:

Relikwie w chrześcijaństwie: 
Titulus Crucis – tablica ukrzyżowania

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. 

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. 

Źródło: A. Polewska, Najsłynniejsze relikwie chrześcijaństwa, Kraków 2012.

Titulus Crucis przechowywana jest w bazylice Świętego Krzyża 
w Rzymie. Według badań naukowych jest to średniowieczna kopia 
oryginału.

Ukraińscy święci: wzywajmy ich pomocy, 
by jak najszybciej nastał pokój

W latach 1935-1973 zginęło dwudziestu pięciu ukraińskich 
męczenników. Byli ofiarami prześladowań religijnych na terenie 
Ukraińskiej Socjalistycznej Republiki Związku Radzieckiego, 
wymierzonych przeciwko Kościołowi greckokatolickiemu. Po 
II wojnie światowej, w 1946 roku, Józef Stalin przyłączył 
ukraiński kościół greckokatolicki do rosyjskiego kościoła 
prawosławnego,  pozosta jącego pod kontrolą  par t i i 
komunistycznej. Wielu z tych męczenników swoim życiem 
udowodniło wierność tradycji katolickiej i papieżowi. Wszystkie 
wspólnoty katolickie, które nie przyłączyły się do prawosławnego 
patriarchatu, wyjęto spod prawa. Sprawę beatyfikacji 
i kanonizacji 25 męczenników rozpoczęła i prowadziła 
greckokatolicka diecezja lwowska. Papież św. Jan Paweł II 
beatyfikował ich 27 czerwca 2001 roku w czasie swojej podróży 
apostolskiej na Ukrainę.

Ukraina to ziemia chrześcijańska, składająca się z 70% 
prawosławnych, 15% katolików i 5% protestantów, pomimo 
prześladowań religijnych trwających w Związku Radzieckim 
w latach 1928-1991. Ziemie obecnej Ukrainy wydały wielu 
świętych i męczenników, których wzywanie może się teraz 
okazać bardzo pomocne. Katolicy czy prawosławni, uznani są 
przez Kościół katolicki za świętych albo błogosławionych.

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.

Zmarł 20 sierpnia 1823 roku po 23-letnim pontyfikacie. 
Pochowano go w Bazylice św. Piotra, a jego serce umieszczono 
w kościele S. Vincenzo.

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.

Z HISTORII PAPIESTWA...

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 złoto-
srebrnych (żółto-białych) oraz odnowił wiele rzymskich 
zabytków, m.in. Koloseum i Forum Romanum.

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. 

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



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 Kręgu Biblijnego w sobotę (10.04) o godz. 19:30 w salce na 
plebanii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
V Niedziela Wielkiego Postu – 03.04.2022

Spotkanie ministrantów i lektorów w sobotę (09.04) o godz. 10:00 
w salce na plebanii.

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 Maksistrantów w przyszłą niedzielę (10.04) na Mszy św. 
o godz. 10:30.

W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca. Zapraszamy 
na Godzinę Świętą o godz. 23:00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

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.

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.

Adres: 32-091 Michałowice, ul. Jana Pawła II, 2. Tel. +48 12 388 50 08; www.parafiamichalowice.pl
Parafia p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, erygowana w 1949 roku. Do użytku

wewnętrznego

Cudowne uratowanie wzroku

15 sierpnia 1950 roku Aleją NMP w Częstochowie, od dworca PKP 
w kierunku Jasnej Góry podążała boso matka trzymająca na ręku 
dwuletnią córeczkę. Dziewczynka była chora, a według lekarskiego 
orzeczenia miała w niedługim czasie utracić całkowicie wzrok. Dziecko 
podczas nieobecności matki urządziło sobie „kąpiel”, a będąc po 
szczepieniu ospy, przez zatarcie zaraziło oczy. 

Nie czekając na dalsze interwencje lekarzy, kobieta udała się do 
Częstochowy, wierząc w pomoc Matki Boskiej Jasnogórskiej. Podczas 
modlitwy przed Cudownym Obrazem, około godziny 16 matka 
zauważyła uspokojenie dziecka, które przestało cierpieć i zaczęło się 
wesoło bawić. 

Za radą ojca paulina, pątniczka udała się z dziewczynką do lekarza, 
którego zdziwiła zaistniała sytuacja. Oczy dziecka były uratowane. 

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Codziennie w południe pewien młody człowiek zjawiał się przy 
drzwiach kościoła i po kilku minutach odchodził. Proboszcz, trochę 
nieufny zapytał go kiedyś, po co tu przychodzi.
- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

- Och... codziennie zjawiam się w tym kościele w południe 
i mówię tylko: "Jezu, przyszedł Jim", potem odchodzę. To maleńka 
modlitwa, ale jestem pewien, że On słucha.

Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...

- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?

     Bruno Ferrero

„Wizyta”

W kilka dni później chłopak uległ wypadkowi i został przewieziony 
do szpitala z bardzo bolesnymi złamaniami. Po kilku dniach młodzi
i starzy spotykali się przy jego łóżku, a on miał uśmiech i słowo 
otuchy dla każdego. Przyszedł odwiedzić go również proboszcz.

- Pomodlić się... Jak możesz modlić się tak szybko?

- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.

- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

Zrozumieć Mszę Świętą, 
aby pełniej w niej uczestniczyć... (cz. 6)

„Dzięki składamy Panu Bogu naszemu…” – to modlitwa 
dziękczynna, odkrywanie dobra, które jest w nas i wokół nas. Forma 
„my” – wskazuje na to, że Eucharystia jest dziełem całego kościoła”.

Modlitwa Eucharystyczna - Prefacja rozpoczyna się od słów: 
„Pan z wami”. To już trzecie przypomnienie obecności Boga wśród nas. 
Bóg jest z nami niezależnie od tego, co myślimy.

„W górę serca, wznosimy je do Pana…” – to zaproszenie do 
wzniesienia się do góry, aby inaczej popatrzeć na swoje życie z Bożej 
perspektywy.

 W słowach „Święty, Święty, Święty…” - uwielbiamy Trójcę 
Świętą – Boga po trzykroć świętego. Już teraz uczestniczy w chwale 
nieba, włączamy się w modlitwę i liturgię trwającą wiecznie. 
Wyznajemy  świętość Boga. 

„Pełne są niebiosa i ziemia…” - sprawy ziemskie i niebieskie łączą 
się i przenikają wzajemnie. Świętość Boga jest w nas, jesteśmy nią 
otuleni.  Hosanna na wysokości to powitanie Chrystusa wjeżdżającego 
do Jerozolimy.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

 w sobotę 26.09.2020 roku na godz. 19.30. w salce 
na plebanii.

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

ks.	Norbert	Sarota

Zapraszamy
Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 

którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Antonina Moryś 

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Numer konta bankowego:
BSR KRAKÓW 57 8589 0006 0180 0550 5630 0001

Zachęcamy do przekazania  na działalność1% podatku  
Stowarzyszenia Nadzieja Michałowic, które w 2021 roku pragnie 
nieść pomoc osobom zmagającym się z chorobą, biedą oraz 
samotnością.
Numer KRS: 0000406338

O okrutnym Herodzie

Gdy urodził się Jezus Chrystus, w królestwie Judei panował Herod. 
Ten okrutny władca wydał rozkaz zamordowania wszystkich chłopców 
d o  d r u g i e g o  r o k u  ż y c i a  m i e s z k a j ą c y c h  w  B e t l e j e m 
i okolicach, gdy dowiedział się, że na świat przyszedł król żydowski. 
Tyle o Herodzie mówią ewangelie. Mimo przydomka Wielki, Herod jest 
postrzegany jako tyran, szaleniec i morderca. Urodził się około 
73 r. p.n.e. Był przebiegłym politykiem i popularnym królem. Zasłynął 
przede wszystkim jako znakomity budowniczy. Jego najwspanialszym 
dziełem była rozbudowa drugiej świątyni żydowskiej. Dzisiejsza Ściana 
Płaczu, jest ocalałą częścią świątyni zbudowanej przez Heroda, a nie 
Salomona. Twierdze, które wybudował, miały jemu oraz jego rodzinie 
zapewnić schronienie na wypadek wybuchu powstania. Pod koniec 
ż y c i a  H e r o d  z a p a d ł  n a  d z i w n ą ,  n i e u l e c z a l n ą  c h o r o b ę 
o strasznych objawach - dzisiejsi lekarze utożsamiają ją z rakiem jelit, 
połączonym z cukrzycą. Najczęściej za datę śmierci władcy przyjmuje 
się 4 r. p.n.e. W testamencie Herod podzielił swoje państwo między 
trzech synów: Archelausa, Heroda Antypasa i Filipa. Antypas kazał 
uwięzić, a potem ściąć Jana Chrzciciela oraz wydrwił Pana Jezusa, po 
tym jak został On odesłany przez Piłata do króla.

Duchowym założycielem , łączącego Zakonu	 Augustianów
kontemplację z działalnością apostolską, jest S� w. Augustyn 
(354-430). Urodził się w Afryce Północnej, otrzymał świetne 
wykształcenie, lecz głęboka przepaść dzieliła go od Boga. W wieku 
19 lat udał się do Włoch i przynależąc do sekty, postanowił szukać 
prawdziwej mądrości i zrobić karierę retora. W Mediolanie, 
w 387 roku, po długich wewnętrznych zmaganiach, przeżył głębokie 
nawrócenie. Przyjął chrzest i wrócił do Afryki. Wraz z przyjaciółmi, 
w roku 388, założył pierwszą wspólnotę augustiańską i został 
biskupem Hippony. W 397 roku napisał pierwszą na zachodzie 
Europy regułę życia zakonnego, według której jedność czerpana 
z miłości do Chrystusa i drugiego człowieka jest podstawą 
wspólnego życia i dążenia do Boga.

Po śmierci św. Augustyna, liczni zakonnicy rozpierzchli się 
z Afryki na tereny dzisiejszych Włoch i Hiszpanii. W XIII wieku 
podjęto starania w celu zjednoczenia rozproszonych wspólnot, co 
zaowocowało zrzeszeniem i utworzeniem przez papieża jednego 
wielkiego Zakonu S�w. Augustyna. 

Do Polski pierwszych Augustianów sprowadził król Kazimierz 
Wielki w roku 1342. Aktualnie istnieją w Polsce trzy klasztory: dwa 
w Krakowie i jeden w Łomiankach k. Warszawy.

Augustianie noszą czarny habit z kapturem, przepasany 
skórzanym czarnym paskiem.

ZAKONY MĘSKIE W POLSCE

Słowo na czas Wielkiego Postu...

„Post pomaga nam uświadomić sobie, w jakiej sytuacji żyje wielu 
naszych braci. Dobrowolny post pomaga nam naśladować styl 
Dobrego Samarytanina, który pochyla się nad cierpiącym bratem 
i śpieszy mu z pomocą. Nasz wolny wybór, jakim jest rezygnacja 
z czegoś, aby pomóc innym, w konkretny sposób pokazuje, że bliźni 
przeżywający trudności nie jest nam obcy”.

Benedykt XVI

Z� ródło: Ilustrowany	przewodnik	po	Biblii, red. naczelny J. Fronczak

Liczbą, która znalazła nadzwyczaj praktyczne zastosowanie jest 
10 (system dziesiętny wziął się zapewne z liczenia na palcach rąk), 
choć posiada ona również święte i symboliczne znaczenie w pismach 
apokaliptycznych. Jest sumą świętych liczb 3 i 7, a ponadto uosabia 
skończoną doskonałość, wyrażającą się poprzez Dziesięcioro 
Przykazań.

Liczba 12 to nie tylko dwanaście pokoleń Izraela i dwunastu 
apostołów, ale także dwanaście miesięcy w roku i tyleż godzin 
w dniu: „Czyż	dzień	nie	liczy	dwunastu	godzin?” (J 11,9). Jak liczba 
7 stanowi sumę liczb 3 i 4, tak 12 jest iloczynem 3 i 4. Z�ydowski �ilozof 
Filon nazwał dwunastkę liczbą doskonałą.

LICZBY W BIBLII

Ponieważ wszyscy kombinują, ty też możesz być nieuczciwy. Nikt 
nie policzy grzechów, dla których fundamentem jest nazywanie 
oszustwa, sprytem i zaradnością. Pismo Święte nie pozostawia nam 
złudzeń co do oceny wszelkiej nieuczciwości. „Wstrętne dla Pana 
dwojakie ciężarki i waga fałszywa niedobra” (Prz 20,23). I nieważna 
jest skala przestępstwa. Nawet najmniejsza nieuczciwość jest 
grzechem. „Kto w drobnej rzeczy jest nieuczciwy ten i w wielkiej 
nieuczciwy będzie” (Łk 16.10). Pozostaje tylko pytanie, dlaczego Pan 
Bóg tak brzydzi się tego rodzaju niewinną zaradnością. Okazuje się 
bowiem, że możemy każdego dnia modlić się słowami ,,Jezu ufam 
Tobie”, a nieuczciwość naszych czynów może wykrzykiwać Bogu coś 
zupełnie przeciwnego. Właśnie, że Ci nie ufam Jezu, bo nie jesteś 
w stanie lub nie chcesz zapewnić mi zaspokojenia moich potrzeb. 
Dlatego muszę radzić sobie sam czasem delikatnie oszukując. 
Nieuczciwością możemy także mówić Panu Bogu, że nie ma mocy ani 
ujawnić mojej nieuczciwości ani mnie skarcić. Dlatego Pan Bóg 
wymaga absolutnej uczciwości nawet w najmniejszych sprawach. 
Nawet jak wszyscy wokół kombinują.

Biblia o finansach - UCZCIWOŚĆ

W wielu zakątkach świata podczas Wielkiego Postu celebrowane 
są różne zwyczajowe obchody nawiązujące do ostatnich dni 
ziemskiego życia Jezusa. 

W miastach Brazylii wystawiane są Misteria Męki Pańskiej. Wiele 
osób przygotowuje się do odegrania ról nie tylko poprzez zapoznanie 
się ze scenariuszem i nauczeniem tekstu, ale i za pomocą postu, 
modlitwy i adoracji. 

Źródło: https://artursac.blokspot.com

WIELKI POST W DALEKICH ZAKĄTKACH ŚWIATA

Jednym z miejsc, gdzie Misterium Męki Pańskiej zmienia życie 
całego miasta jest Nova Jerusalem w stanie Pernambuco w Brazylii. 
To miasto-teatr, zbudowane z kamienia granitowego, jest trzykrotnie 
pomniejszoną repliką Jerozolimy z czasów Jezusa. W samym 
przedstawieniu uczestniczy ponad tysiąc osób. Główne role grane są 
przez czołowych brazylijskich aktorów. Jednak większość aktorów to 
mieszkańcy Nova Jerusalem, którzy od lat wcielają się w te same 
postacie. Całe miasto żyje przygotowaniami do Misterium Męki 
Pańskiej. W różnych jego częściach wybudowano specjalne budynki 
imitujące miejsca z Jerozolimy, w których rozgrywane są 
poszczególne sceny przedstawienia. Spektakl podzielony jest na 
dziewięć scen. W każdej z nich aktorzy używają innych strojów 
przygotowywanych przez mieszkańców. Co roku na czas Misterium 
do Nova Jerusalem zjeżdża około 70 tysięcy osób.

Przed rozpoczęciem publicznej działalności Chrystus pościł przez 
40 dni i zadał cios pokusie diabelskiej; była w Nim moc Ducha Św. 
(Mt 4,2; Łk 4,2).a początek ustanowienia w Kościele liturgii 
Wielkiego Postu.

POST W BIBLII

								

Z	okazji	29	rocznicy	Święceń	Kapłańskich	
życzymy

	Ks.	Kanonikowi	Wiesławowi	Kiebule
	zdrowia,	sił	oraz	radości	

	w	kolejnych	latach	pięknej	posługi	na	chwałę	Pana.

Z	okazji	29	rocznicy	Święceń	Kapłańskich	
życzymy

	Ks.	Kanonikowi	Wiesławowi	Kiebule
	zdrowia,	sił	oraz	radości	

	w	kolejnych	latach	pięknej	posługi	
na	chwałę	Pana

abc

Na wakacyjnych szlakach: Bazylika Mniejsza Nawiedzenia NMP w Bardzie

DZIĘKUJEMY	WSZYSTKIM	
STRAŻAKOM

za	ich	służbę	i	gotowość	do	
niesienia	pomocy	oraz	życzymy	
Bożego	błogosławieństwa	na	

każdy	dzień.

Z	okazji	Dnia	Św.	Floriana,

def

CYTAT TYGODNIA:

Miłość musi być próbowana jak złoto w ogniu prób; tylko mała 

miłość w ogniu prób kruszeje. Wielka oczyszcza się i rozpala

bł. ks. kard. Stefan Wyszyński

Z Bożej apteczki pierwszej pomocy

Jak radzić sobie z obawą przed śmiercią? Nie 
musimy obawiać się śmierci, jeżeli jest z nami Bóg. 
Biblia mówi: Chociażbym	 chodził	 ciemną	 doliną,
zła	się	nie	ulęknę,	bo	Ty	jesteś	ze	mną.	Twój	kij	i	Twoja	laska	są	tym,	co	
mnie	pociesza (Ps 23, 4).

Czym jest śmierć? S�mierć jest snem. Biblia mówi: To	powiedział,	
a	następnie	rzekł	do	nich:	«Łazarz,	przyjaciel	nasz,	zasnął,	lecz	idę,	aby	
go	 obudzić».	 Uczniowie	 rzekli	 do	 Niego:	 «Panie,	 jeżeli	 zasnął,	 to	
wyzdrowieje».	Jezus	jednak	mówił	o	jego	śmierci,	a	im	się	wydawało,	że	
mówi	o	zwyczajnym	śnie (J 11, 11-13).

S�mierć nie kończy wszystkiego! Biblia mówi: Ożyją	Twoi	umarli,	
zmartwychwstaną	 ich	 trupy,	 obudzą	 się	 i	 krzykną	 z	 radości	
spoczywający	w	prochu,	bo	rosa	Twoja	jest	rosą	światłości,	a	ziemia	
wyda	cienie	zmarłych (Iz 26, 19).

 Poza tym, posiadamy moc zmartwychwstania pochodzącą od 
Chrystusa. Biblia mówi: Ponieważ	bowiem	przez	człowieka	[przyszła]	
śmierć,	 przez	 człowieka	 też	 [dokona	 się]	 zmartwychwstanie.	 I	 jak	
w	 Adamie	 wszyscy	 umierają,	 tak	 też	 w	 Chrystusie	 wszyscy	 będą	
ożywieni (1 Kor 15, 21-22).

S�w. Andrzej zginął śmiercią męczeńską około 70 roku, zostając 
ukrzyżowany w greckiej Achai, 

Relikwie świętego Andrzeja

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Andrzej Rzemieniec

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Święci na trudne czasy: ŚW. ANTONI WIELKI

W  i k o n o g r a fi i  p r z e d s t a w i a  s i ę 
ś w .  A n t o n i e g o  -  O p a t a  j a k o  e r e m i t ę 
z brodą lub jako mnicha w kapturze.

Urodził się w Egipcie ok 250 r. Jego rodzice byli bardzo bogatymi 
chrześcijanami. Kiedy zmarli, rozdał swój majątek i udał się na 
odosobnienie. Na początku mieszkał w grocie, potem w innych 
miejscach, zawsze na uboczu. Z czasem zaczęli gromadzić się wokół 
niego naśladowcy. I tak stał się ojcem jednej z najważniejszych rewolucji 
w Kościele, która rozpoczęła się w IV w. na Bliskim Wschodzie i trwa 
w chrześcijaństwie do dziś. Antoni był pustelnikiem, ale jak tylko mógł 
wspierał ludzi modlitwą, radami, stawał swoim autorytetem po stronie 
ortodoksji w sporze z Arianami. Jego uczniem był jeden z 
najważniejszych biskupów starożytności, wielki obrońca wiary – św. 
A t a n a z y  W i e l k i .  A n t o n i  z m a r ł 
w opinii świętości, w roku 356. Żył ponad sto lat, z czego 90 na pustyni. 
Święty Antoni był czczony jako patron rycerzy, dzwonników, pasterzy 
trzody chlewnej, rzeźników i grabarzy; uważano go za opiekuna 
z w i e r z ą t  d o m o w y c h ,  s z c z e g ó l n i e  ś w i ń ;  w z y w a n o  g o 
w przypadkach zarazy, trądu i syfilisu; wierzono, że strzeże przed 
ogniem.

Warto uświadomić sobie, że wygłoszone tu przez Jezusa 
kazanie jest najważniejszym przed Górą Kalwarią, gdyż to jest 
cała synteza Jego nauczania i interpretacja przykazań. W wersji 
Łukasza Jezus wygłasza cztery błogosławieństwa na równinie, 
u stóp góry, na której wcześniej spędził całą noc na modlitwie. 
Natomiast Ewangelia św. Mateusza opisuje to samo wydarzenie 
jako kazanie wygłoszone na górze, wybrzmiewające ośmioma 
błogosławieństwami. Paradoksalnie świadczy to o wiarygodności 
przekazu – gdyby miała to być zmyślona historia, wersje 
zostałyby ujednolicone. Czytając błogosławieństwa warto 
skorzystać z zasady, że każde z nich czytamy od tyłu. Zobaczmy to 
na przykładzie chyba najpiękniejszego z nich: Błogosławieni	
czystego	serca,	albowiem	oni	Boga	oglądać	będą. Zobaczyć Boga. 
Na tym polega szczęście. Ale żeby móc oglądać Boga, aby móc go 
ostatecznie zobaczyć, trzeba mieć czyste serce. 

Dzisiejszej niedzieli podążamy za słowami Ewangelii 
św. Łukasza na Górę Błogosławieństw. Obecnie wznosi się tu 
świątynia z lat trzydziestych XX wieku. Można w tym miejscu 
spokojnie usiąść i patrząc na Jezioro Galilejskie, oddać się 
kontemplacji.

ŚLADAMI	JEZUSA:	
ZIEMIA	ŚWIĘTA	Z	ARCYBISKUPEM	RYSIEM

„Dzięki łasce Bożej jesteśmy u zarania Nowego Roku. Czy 

ujrzymy jego koniec, to tylko sam Bóg wie. Ten rok powinien 

być całkowicie poświęcony wynagradzaniu błędów 

przeszłości i czynieniu [dobrych] postanowień na przyszłość. 

Niech więc wraz z nimi idą w parze również święte działania”. 

Ojciec Pio

Urodziła się jako Maria Francesca Cabrini w Lombardii we 
Włoszech jako trzynaste, najmłodsze dziecko w rodzinie 
chłopskiej. W dzieciństwie marzyła o tym, by być misjonarką w 

Chinach. Odebrała wykształcenie pedagogiczne.

W procesie kanonizacyjnym ujawniono cztery cudowne 
uzdrowienia chorych. W 1950 roku papież Pius XII ogłosił ją 
patronką emigrantów.

Ona i jej siostry założyły wiele instytucji pomocowych, jak domy 
dziecka, szkoły i darmowe szpitale dla biednych. 

Święci na trudne czasy

W roku 1880 założyła zakon Sióstr Świętego Serca w celu 
niesienia oświaty wśród dzieci z biednych domów. Już jako 
przełożona zakonu, w roku 1889 udała się do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie wykazała się odwagą, ogromną cierpliwością i wizjonerstwem 
w pracy z imigrantami. Mieszkała w Nowym Jorku i Chicago, gdzie 
założyła szpitale. Często podróżowała do krajów Ameryki Łacińskiej.

Franciszka Ksawera Cabrini MSC, Matka Cabrini (ur. 15 
lipca 1850 w Sant'Angelo Lodigiano we Włoszech, zm. 22 grudnia 
1 9 1 7 
w Chicago w USA) – tercjarka franciszkańska, zakonnica, 
pierwsza obywatelka amerykańska kanonizowana przez Kościół 
katolicki, święta.

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, 
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą 
obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, 
a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, 
które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą 

Bożą strąć do piekła. Amen.

Modlitwa za wstawiennictwem św. Michała Archanioła

Symbole	chrześcijaństwa:	STAUROGRAM

Staurogram, znany jest również jako krzyż 
monogramatyczny - to znak złożony z greckich liter 
Tau i Rho występujących w greckim słowie stauros 
oznaczającego krzyż .  W bardzo wczesnych 
manuskryptach Nowego Testamentu staurogram był 
używany do skrócenia tego wyrazu, podobnie jak 

nomina	 sacra (skróty świętych imion Boga). Wizualnie mógł 
także przedstawiać ukrzyżowanego Chrystusa. 

Krzyż	przebaczenia

W klasztorze Santa Ana i San Jose w Kordobie (południowa 
Hiszpania) znajduje się niezwykły krzyż, nazywany Krzyżem 
Przebaczenia. Wiszący na nim Zbawiciel prawą rękę odrywa od 
belki, by wyciągnąć ją w kierunku modlącego się u stóp krucy�iksu 
człowieka. Jaka historia się za tym kryje? Pewnego dnia do kościoła 
przyszedł mężczyzna, by się wyspowiadać. Kapłan stanął z nim pod 
krucy�iksem. Ten człowiek wielokrotnie wracał z tymi samymi 
grzechami. A trzeba dodać, że dopuszczał się poważnych 
przestępstw. Ksiądz był więc dla niego bardzo surowy. Po jakimś 
czasie ta sama osoba przyszła ponownie do świątyni. Po wyznaniu 
grzechów duchowny powiedział: „To już ostatni raz, kiedy mu 
wybaczyłem”. Mijały kolejne miesiące, a ów mężczyzna nie wracał 
do spowiedzi. W końcu jednak przyszedł i ponownie klęknął u stóp 
krzyża z prośbą o przebaczenie przewinień. Ksiądz z powagą 
odrzekł: „Nie baw się z Bogiem, proszę. Nie mogę pozwolić, byś 
nadal grzeszył”. Jakież było jego 
z d z i w i e n i e ,  g d y  u s ł y s z a ł 
skrzypienie krzyża. Jezus oderwał 
prawą rękę od belki i wyciągnął ją 
w  k i e r u n k u  s k r u s z o n e g o 
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, 
że Chrystus zaprasza każdego 
człowieka, by przyszedł do Niego 
z prośbą 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.

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek – 04.04.2022  

 18:00 
+ Za śp. Helenę w 5. rocznicę śmierci, Zenona, Balbinę 
 i Wawrzyńca Harmala 

Wtorek – 05.04.2022  
 18:00 + Za śp. Józefa Boczkowskiego w 1. rocznicę śmierci 
Środa – 06.04.2022  

 7:00 
Za wszystkich Polaków przebywających poza Polską o dar 
mocnej wiary przez wstawiennictwo Matki Bożej 

 20:00 

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 
+ 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  

 18:00 
+ Za śp. Andrzeja Bednarczyka, dziadków Marię i Jana 
 Bednarczyk 

Piątek – 08.04.2022  

 7:00 
Dziękczynna za dar życia dla Zofii z prośbą o pomoc Matki 
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 

 7:00 
+ Za śp. Władysława Nikę w rocznicę śmierci i jego żonę 
 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 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla Natalii 
Bochenek w 1. rocznicę urodzin i jej rodziny 

śp. Dariusz Kudzia

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

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. 


