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ŚLADAMI JEZUSA – ZIEMIA ŚWIĘTA 
Z ARCYBISKUPEM RYSIEM

Na tydzień  przed Wielkanocą jeste śmy z  Jezusem 
w Jerozolimie, w miejscach mocno związanych z ostatnim etapem 
Jego ziemskiej wędrówki. 

Wieczernik na górze Syjon - miejsce spożywania ostatniej 
wieczerzy i sprawowania pierwszej Eucharystii, miejsce 
pierwszego przybycia do uczniów po Zmartwychwstaniu, miejsce 
zesłania Ducha S�więtego. Dziś znajduje się tu Katedra biskupa 
Jerozolimy, której pierwsze piętro stanowi właśnie Wieczernik 
zwany „salą na górze”.  Nie można w niej sprawować żadnej liturgii 
chrześcijańskiej, bo jest ona w rękach muzułmańskich. Na parterze 
mieści się synagoga.

Schody machabejskie - zlokalizowane przy kościele św. Piotra 
„pamiętają” mękę Pana Jezusa. Były tu już wtedy. Tradycja głosi, że 
w Wielki Czwartek Chrystus przeszedł nimi dwa, może trzy razy: 
po ostatniej wieczerzy z Wieczernika do ogrodu Getsemani oraz 
z domu Kajfasza do ciemnicy, gdzie był więziony. 

Droga Krzyżowa Pana Jezusa przebiegała w sposób podobny, 
jak droga, którą można przemierzyć dziś. Dość kluczową jest stacja 
siódma, przy której była brama miasta (obecnie mury są nieco 
dalej). Od tego miejsca Jezus szedł krzyżową drogą już poza 
miastem, gdzie nie było nic, tylko skała i Wzgórze Czaszki - miejsce 
grobu Adama. Gdy Jezus umierał było trzęsienie ziemi i zaczęły 
pękać skały. Według tradycji, krew Jezusa spływała tymi 
pęknięciami na czaszkę Adama, co oznaczało, że jest to moment 
odkupienia ludzkości. Z Katechizmu Kościoła Katolickiego (cz. VI)

MISTERIA PUBLICZNEGO ŻYCIA JEZUSA - 
UROCZYSTY WJAZD DO JEROZOLIMY

Jezus, który zawsze uchylał się wobec usiłowań ludu, aby 
obwołać go królem wybiera czas i przygotowuje szczegóły swego 
mesjańskiego wjazdu do Jerozolimy- do miasta Jego praojca 
Dawida. Oto „Król chwały” wjeżdża do miasta na osiołku. Nie 
zdobywa go podstępem czy przemocą, ale pokorą, która świadczy 
o prawdzie. Zostaje obwołany Synem Dawida, tym, który przynosi 
zbawienie, zgodnie ze znaczeniem słowa „Hosanna” - „daj 
zbawienie!”.

Wjazd Jezusa do Jerozolimy ukazuje przyjście Królestwa, które 
Król-Mesjasz idzie wypełnić przez Paschę swojej S� mierci 
i Zmartwychwstania. Uroczystą celebracją tego wydarzenia 
w Niedzielę Palmową Kościół rozpoczyna Wielki Tydzień. Chrystus 
o�iarował się w sposób dobrowolny dla naszego zbawienia i umarł, 
zgodnie z Pismem za nasze grzechy. Nasze zbawienie zaś wypływa 
z inicjatywy miłości Boga do nas, bo przecież sam tak nas umiłował, 
że posłał swego Syna jako o�iarę przebłagalną za nasze grzechy. 
W Chrystusie Bóg pojednał ze sobą świat, a poza krzyżem nie ma 
innej drabiny, po której można by się dostać do nieba. 

Jezus dobrowolnie udał się do Jerozolimy, wiedząc, że umrze 
tam bolesną śmiercią z powodu sprzeciwu grzeszników.

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

Kult Grobu Bożego

Za pierwszego opiekuna Grobu Bożego uważa się brata 
ciotecznego Pana Jezusa, Jakuba Młodszego. Według tradycji od 
jego osoby wywodzi się także herb bożogrobców, jakim jest 
czerwony podwójny krzyż. Matka Boska palcem umaczanym we 
krwi Chrystusa zdjętego ·z krzyża, na białej szacie apostoła Jakuba 
Młodszego narysowała jeden krzyż mniejszy (od tabliczki 
z napisem I.N.R.I.) a drugi większy i miała mu zakomunikować, 
że od tej chwili, to on będzie stróżem Grobu jej syna.

Jakub Mniejszy zwany też Młodszym, razem z pozostałymi 
apostołami otoczyli miejsce śmierci Jezusa Chrystusa czcią i opieką. 
Miejsce kultu znajdujące się w Jerozolimie przyciągało wielu 
pielgrzymów, a tworzące się wokół grobu Bożego wspólnoty 
apostolskie tymi pielgrzymami zajmowały się i opiekowały. W IV w. 
w Jerozolimie powstała pierwsza bazylika, którą postawił 
nawrócony Konstantyn Wielki. Wydarzenia związane z najazdami 
islamskimi na Jerozolimę doprowadziły do zorganizowania 
krucjat. Pierwszą krucjatę ogłosił papież Urban II w 1095 r. 
zachęcając rycerstwo europejskie do odebrania Grobu Bożego 
niewiernym, nadał wtedy papież tym krucjatom charakter 
pielgrzymki do Ziemi S� więtej, ustanawiając odpusty dla 
krzyżowców.

Salvador Dali 
„Wjazd Chrystusa 
do Jerozolimy”

 

Godzina

 

Ulice (rejony)

 
22:00

 

-

 

23:00

 

Wilczkowice

 

23:00

 

-

 

24:00

 

Zerwana , Firlejów

 

6:00 -

 

7:00

 

Rzemieślnicza, Cichy Kącik, Smolna, 
Lipowiec, Na Leśnym Stoku

 

7:00

 

-

 

8:00

 

Warszawka, Szmaragdowa, Zdrowa, 
Laskowiec, Sportowa, Łąkowa 

 

8:00

 

-

 

9:00

 

Górna, Na Stoku, Platynowa, Graniczna

 

9:00

 

-

 

10:00

 

Ks. M. Pałęgi, Akacjowa, Miodowa, 
Długa, Spokojna,

 

Zanidzie, Ogrodowa, 
Mostowa

 

10:00

 

-

 

11:00

 

Leśna, Sosnowa, Truskawkowa

 

11:00

 

-

 

12:00

 

Źródlana, Nad Strugą, Marcowa, Mały 
Kraków, 

 

12:00

 

-

 

13:00

 

Jana Pawła II, Poziomkowa, Zacisze, 
Majowa

 

13:00

 

-

 

14:00

 

Dąbrowskich, Podedworze, Sąsiedzka, 
Parkowa, Nad Dłubnią, Koźlica, 

 

Za Dworem, Hugo Kołłątaja, Kwiatowa, 
Na Gródek, Słoneczna, Marglowa

 

14:00

 

-

 

15:00

 

Galicyjska,

 

Wspólna, Radosna, Krótka, 
Urocza, Malownicza, Wichrowe 
Wzgórza, Lawendowa, Banasiówka, 
Działkowa, Wiśniowa

 

15:00

 

-

 

16:00

 

Brzozowa, Fiołkowa, Jutrzenki, 
Klonowa, Pogodna, Jesionowa, 
Michałki, Komora

 

16:00

 

-

 

17:00

 

Legionowa, Kordonowa, Domy 
Młodziejowickie, Widokowa,

 

17:00

 

-

 

18:00

 

Krakowska

 

ADORACJA PANA JEZUSA W BOŻYM GROBIE
WIELKI PIĄTEK I WIELKA SOBOTA 2022 r.



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 – 10.04.2022

Rozpoczynamy świętowanie Wielkiego Tygodnia. To czas, w którym 
wspominamy w liturgii najważniejsze wydarzenia ostatnich dni 
Jezusa na ziemi. W Wielkim Tygodniu będziemy przeżywali 
największe tajemnice naszego zbawienia: mękę, śmierć i zmartwych-
wstanie Chrystusa. Niech będzie to czas naszego zamyślenia nad 
relacją do Boga i aktywnego udziału w celebracjach Triduum 
Paschalnego, które stanowi centrum roku liturgicznego.

Dziś Droga Krzyżowa po Mszy św. o godz. 18:00 ulicami naszej 
parafii: Jana Pawła II, Źródlaną i Nad Strugą.

Ostatnie Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym – dziś o godz. 17:00.
Przedświąteczna Spowiedź święta: w poniedziałek i wtorek 

17:00–18:00 i w środę 18:30–20:00. W tym czasie także Adoracja 
Najświętszego Sakramentu w ciszy.

W WIELKI CZWARTEK (14.04) 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 . Po (transmisja internetowa)
Mszy Świętej Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony 
w procesji do kaplicy adoracji (ciemnicy). Za śpiew hymnu „Sław, 
języku, Tajemnicę” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi 
warunkami. Adoracja w ciemnicy potrwa do godz. 24:00. O godz. 
23:00 - Godzina Święta.

W WIELKI PIĄTEK (15.04) zachowujemy post ścisły. Powstrzymanie 
się od spożywania potraw mięsnych Kościół zaleca przedłużyć też na 
Wielką Sobotę. Niech towarzyszy nam modlitwa, skupienie i zaduma 
nad tajemnicą męki i śmierci Chrystusa. Tego dnia na znak smutku 
i żałoby nie sprawuje się Eucharystii. Nabożeństwa Wielkiego 
Piątku w naszym kościele:
- godz. 15:00 – Koronka do Miłosierdzia Bożego oraz rozpoczęcie 

Nowenny do Miłosierdzia Bożego;
- godz. 18:00 – Liturgia Męki Pańskiej .(transmisja internetowa)

Liturgia Męki Pańskiej składa się z: Liturgii Słowa, Adoracji 
Krzyża i Komunii świętej. Na zakończenie liturgii Najświętszy 
Sakrament zostanie przeniesiony procesyjnie do Grobu 
Pańskiego;  

-  Gorzkie Żale  (odśpiewanie trzech części);
-  Droga Krzyżowa o godz. 23:00 (transmisja internetowa).

Adoracja Najświętszego Sakramentu w Grobie Pańskim - Parafian 
z poszczególnych rejonów, ulic – będzie w Wielki Piątek od godz. 
22:00 do 24:00 oraz w Wielka Sobotę od godz. 6:00 do godz. 18:00. 

WIELKA SOBOTA (16.04) dzień, w którym Kościół trwa przy grobie 
Pańskim, rozważa mękę i śmierć Chrystusa, Jego zstąpienie do 
otchłani, a także oczekuje na Jego Zmartwychwstanie, 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. Zachęcamy do wzięcia 
udziału w pięknej akcji „Podziel się koszyczkiem”, która od lat 
pokazuje, że chcemy i potrafimy okazać ofiarność. Przy okazji 
święcenia pokarmów można złożyć artykuły żywnościowe na 
wielkanocny stół dla najbardziej potrzebujących osób i rodzin 
z naszej parafii.

Koronka do Miłosierdzia Bożego o godz. 15:00.  
O godz. 19:00 rozpoczęcie Liturgii Wielkiej Soboty (transmisja 

internetowa). Liturgia Wigilii Paschalnej składa się z: Liturgii 
Światła,  Liturgii Słowa, Liturgii Chrzcielnej i  Liturgii 
Eucharystycznej.

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO (17.04):  
Msze św. o godz. 6:00 (Rezurekcja – ), 9:00, transmisja internetowa
10:30, 12:00 i 18:00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

PONIEDZIAŁEK WIELKANOCNY (18.04): Msze św. o godz. 7:00,  
9:00, 10:30 , 12:00 i 18:00 z Koronką do (transmisja internetowa)
Miłosierdzia Bożego.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 11.04.2022 – Wielki Poniedziałek 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Moniki i Pawła Jaskółka w 1. rocznicę 
ślubu 

Wtorek – 12.04.2022 – Wielki Wtorek 

 18:00 
+ Za śp. Leszka Janasa w 9. rocznicę śmierci i zmarłych  
 z rodziny 

Środa – 13.04.2022 – Wielka Środa; św. Marcina I, papieża  
   i męczennika 
 7:00 + Za śp. Jerzego Kazimierczaka 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże i szczęśliwy przebieg operacji dla 
Jacka 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską 
+ Za śp. Zofię Binczycką 
+ 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 Nowaka 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Dariusza Kudzię 

Czwartek – 14.04.2022 –  Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy 
 Pańskiej 

 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 – 15.04.2022 – Wielki Piątek 
 18:00 Liturgia Wielkiego Piątku 
Sobota – 16.04.2022 –Wielka Sobota - Wigilia Paschalna  

 19:00 
W intencji wszystkich Parafian 
+ Za śp. Beatę Kruczek 

Niedziela – 17.04.2022 – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego 

 6:00 
+ Za śp. Ariadnę Kozłowską 
+ Za śp. Alfreda  

 9:00 
+ Za śp. Otylię w 8. rocznicę śmierci i Mariana 
 Massalskich, Zofię i Kazimierza Ucherskich 

 10:30 + Za śp. Sewerynę i Mariana Nogieć, Salomeę 

 12:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże, opiekę 
Matki Bożej dla Bożydara w rocznicę urodzin i dla całej 
rodziny 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże  
dla Elżbiety i Krzysztofa w 25. rocznicę ślubu  
i dla całej rodziny 

 

Szczególny wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego

El Señor de los Milagros (Pan	
Cudów), to znajdujący się w Limie 
( P e r u )  o b r a z  C h r y s t u s a 
Ukrzyżowanego.  Początkowo 
został namalowany na ścianie 
przez niewykształconego ale 
głęboko wierzącego artystę Benito 
de Angola w 1651 r. W dniu 13 
listopada 1655 r.  Limę i sąsiednie 
Callao nawiedziło trzęsienie ziemi, 
k t ó r e  z n i s z c z y ł o  ś w i ą t y n i e 
i domostwa. Kataklizm doszedł też 
do dzielnicy Pachacamilla, w której

runęły wszystkie ściany domu, oprócz tej z wizerunkiem 
Chrystusa Ukrzyżowanego. Pozostał on nienaruszony. Również 
następne  trzęsienia ziemi w latach 1687 i 1746 nie spowodowały 
uszkodzeń dzieła. Te wydarzenia rozpoczęly systematyczne 
spotkania modlitewne w każdy piątek wieczorem oraz rozwój 
kultu wizerunku Pana Cudów na całym świecie.


