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Relikwie Męki Pańskiej

Do najbardziej znanych pamiątek ukrzyżowania należą krzyż, 
korona cierniowa i Tituluscrucis (tabliczka z napisem INRI). 
Jednak nie są to jedyne zachowane relikwie Męki Pańskiej. 
Większość odnalazła i zabezpieczyła św. Helena, a należą do nich: 

· trzy gwoździe, którymi Chrystus został przybity do krzyża;
· krzyże dwóch łotrów;
· kości do gry (choć niektóre źródła mówią zaledwie o jednej 

kostce), którymi żołnierze na Golgocie grali o szatę Jezusa;
· gąbka, którą nasączono octem i podano Chrystusowi do picia;
· pręgierz, do którego przywiązany był Jezus w trakcie 

biczowania;
· schody, po których wchodził na spotkanie z Piłatem (zwane 

dziś S�więtymi Schodami);
· brama na Golgotę, przez którą przeszedł niosący krzyż 

Chrystus;
· kamień, na którym namaszczono Jezusa mirrą i aloesem tuż 

przed złożeniem do grobu;
· suknia całodziana, o którą legioniści grali w kości. 

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

Psalm 118 (117)
„Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym”

Hebrajski zwrot rosz	 pina - dosłownie: głowa kąta (węgła, 
narożnika domu), to po polsku „kamień węgielny". Kamień 
węgielny pełnił szczególną rolę w każdej budowli, od niego 
rozpoczynano jej wznoszenie. Wiązał on dwie części murów, 
a właściwie sprzęgał cały budynek, dlatego musiał być 
odpowiednich rozmiarów. W kamieniu narożnym przechowywano 
tabliczki z pamiątkowymi napisami.

KAMIEŃ	WĘGIELNY	-	SYMBOL	CHRYSTUSA
Kamień wspomniany w Psalmie 118, najpierw jest odrzucony, 

a potem wzięty jako kamień wybrany. Odnosi się to do samego 
Jezusa. Odrzucony przez Izrael, jak to sam wyznał w przypowieści o 
nieuczciwych dzierżawcach winnicy, stał się kamieniem 
węgielnym Nowego Izraela - Kościoła.

Kamień węgielny jest wymieniony w Biblii 12 razy. W Nowym 
Testamencie Chrystus jest kamieniem węgielnym i zwornikiem 
królestwa mesjańskiego, chwałą wierzących, natomiast 
kamieniem obrazy i zgorszenia dla niewierzących.

Chrystus jako kamień węgielny łączy ze sobą dwie ściany 
(apostołów i proroków) i jest podstawą, na której wyrasta budowla  
(Kościół) po to, aby się stać przybytkiem, w którym będzie mieszkał 
Bóg. W Nowym Testamencie kamień węgielny jest najważniejszym 
elementem w całej budowli.

Chrystus jako kamień węgielny pojawia się w modlitwie 
odmawianej przy poświęceniu ognia w wigilię Wielkanocy. 
O Chrystusie - kamieniu węgielnym - wspominają Dzieje 
Apostolskie: On	jest	kamieniem,	odrzuconym	przez	budujących,	tym,	
który	stał	się	głowicą	węgła (4, 11).

Teksty Starego Testamentu mówiące o kamieniu węgielnym 
są interpretowane jako przepowiednie odnoszące się do Chrystusa.

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Siostry	i	Bracia,

Chrystus	prawdziwie	Zmartwychwstał!	

Czy	jednak	Syn	Człowieczy	znajdzie	wiarę	na	
ziemi,	gdy	przyjdzie?

Życzymy	 każdemu	 z	 Was,	 by	 ją	 znalazł	
w	 Waszych	 sercach.	 By	 ją	 znalazł	 w	 tych	
Wszystkich,	których	kochacie.	By	 ją	znalazł	nie	
tylko	dziś,	ale	w	każdym	czasie		życia.	

Tylko	wówczas	człowiek	będzie	mógł	powstać	
z	martwych	i	oglądać	Niebieskie	Jeruzalem.

Niech	czas	Wielkanocy	umacnia	naszą	wiarę,	
podnosi	na	duchu	i	napełnia	serca	radością.

	Alleluja!

																																		Wasi	duszpasterze

Droga Krzyżowa ulicami Michałowic - 
Niedziela Palmowa 10.04.2022 r. 
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Do użytku
wewnętrznego

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego – 

17.04.2022

Dziś Msze św. o godz. 6:00 (transmisja internetowa), 9:00, 10:30, 12:00 
i 18:00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego.

Jutro drugi dzień Świąt – Poniedziałek Wielkanocny. Msze św. w 
naszym kościele o godz. 7:00, 9:00, 10.30 (transmisja internetowa), 
12:00 i 18:00 z Koronką do Miłosierdzia Bożego. 

Nowenna do Miłosierdzia Bożego przez cały tydzień po wieczornej 
Mszy św.

Z racji uroczystego charakteru oktawy Zmartwychwstania w piątek 
(22.04) nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

W następną niedzielę (24.04) jest Święto Miłosierdzia Bożego, które 
rozpoczyna Tydzień Miłosierdzia.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Wielkanocne symbole

N a j w a z n i e j s z y m  w i e l k a n o c n y m  s y m b o l e m  j e s t 
starotestamentalny baranek	 paschalny, którego to krew ocaliła 
pierworodnych Izraela, gdy Anioł S�mierci przechodził przez Egipt 
(por. Wj 12, 1-33). Nic więc dziwnego, że ów baranek stał się 
symbolem Chrystusa, Tego, który własną krwią ocalił ludzi od 
śmierci wiecznej. 

Palący się przez cały okres wielkanocny Paschał	 również 
symbolizuje Chrystusa - „światło	narodów”, „światło	na	oświecenie	
pogan”. Zaleca się, aby był on wykonany z prawdziwego pszczelego 
wosku - „owoc	pracy	pszczelego	roju” (por. Exultet). W Noc Paschalną 
kapłan żłobi rylcem na nim krzyż (od XII w.), greckie litery A i Ω oraz 
cyfry bieżącego roku. Wypowiada przy tym słowa: „Chrystus	wczoraj
i	dziś;	Początek	i	koniec;	Alfa	i	Omega;	Do	Niego	należy	czas	i	wieczność;	
Jemu	 chwała	 i	 panowanie	 przez	 wszystkie	 wieki	 wieków.	 Amen". 
Wbijane w Paschał ziarna kadzidła przypominają pięć ran 
Zbawiciela. 

N i e g d y ś  p o k a rmy 	 b ł o g o s ł aw i o n o  w  N i e d z i e l ę 
Zmartwychwstania. Ten najbardziej znany wielkanocny obrzęd, dziś 
praktykowany w Wielką Sobotę, zrodził się w VIII w. w Galii 
i Frankonii. Najpierw błogosławiono baranka paschalnego (Italia, 
Francja), potem doszło błogosławieństwo mięsa, w X w. mleka, 
miodu, a od XII - jaj, serów, masła i chleba. 

Kolejnym symbolem Wielkanocy jest niewątpliwie jajko	(symbol 
życia) czy kurczęta (tak, jak kurczę przebija skorupę jajka, tak 
Zbawiciel wyszedł ze skorupy ziemi). Któż z nas nie pomagał swoim 
rodzicom przygotowywać pisanki (kraszanki)? Owe pomalowane 
jajka wspomina już nasz kronikarz - bł. Wincenty Kadłubek (XII w.). 

W Wielkanoc pojawia się także zajączek, który według 
Physiologiusa z VI w. śpi z otwartymi oczami, czuwając. Także 
powracający na nasze ziemie bocian symbolizował powrót 
z mroków śmierci.

 Z� ródło: niezbednik.niedziela.pl

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 18.04.2022 – Poniedziałek w Oktawie Wielkanocy 

 7:00 
+ Za śp. Henrykę w 5. rocznicę śmierci i Tadeusza Pawlik, 
 Zofię i Jana Chwastek 

 9:00 + Za śp. Antoniego i Władysławę Zasuń, córkę Krystynę 

 10:30 
O błogosławieństwo Boże i potrzebne łaski dla Szymona  
w 13. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Zenobię Jaskółkę w 2. rocznicę śmierci 

 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 
 18:00 + Za śp. Michała Osińskiego 
Wtorek – 19.04.2022 – Wtorek w Oktawie Wielkanocy 
 18:00 + Za śp. Jerzego Gryglika 
Środa – 20.04.2022 – Środa w Oktawie Wielkanocy 
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką 

 20:00 

O zdrowie i błogosławieństwo Boże dla Pawła Podsiadło, 
jego rodziny i pracowników firmy 
+ Za śp. Stanisława Bubkę 
+ Za śp. Jana, Mariannę i Władysława Lubelskich 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Krystynę Leszczyńską 
+ 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 – 21.04.2022 –  Czwartek w Oktawie Wielkanocy; 
   św. Anzelma, biskupa i doktora Kościoła  

 18:00 
+ Za śp. Józefę Stańczyk w 7. rocznicę śmierci i Janusza 
 Paździerkiewicza w 4. rocznicę śmierci 

Piątek – 22.04.2022 – Piątek w Oktawie Wielkanocy 
 7:00 + Za śp. Jerzego Kazimierczaka 
 18:00 + Za śp. Jerzego Jaskółkę 
Sobota – 23.04.2022 – Sobota w Oktawie Wielkanocy; 
  św. Jerzego, męczennika  
 7:00 + Za śp. Marię Rachwaniec w 1. rocznicę śmierci 
 18:00 + Za śp. Aleksandra Jędryszka w 7. rocznicę śmierci 
Niedziela – 24.04.2022 –  2. Niedziela Wielkanocna – Miłosierdzia 
  Bożego 

 7:00 

Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże dla 
Andrzeja i Krystyny Boczkowskich w 40. rocznicę ślubu 
O błogosławieństwo Boże dla Grzegorza i Marii z racji 
urodzin i imienin oraz Natalii z racji urodzin 

 9:00 
+ Za śp. Marię Robak, rodziców: Bronisławę i Romana 
 oraz braci Macieja i Artura 

 10:30 
+ Za śp. Alicję Gumulę w 2. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Mariannę Jurkowską, męża Stanisława i zmarłych 
 synów 

 12:00 
Dziękczynna z prośbą błogosławieństwo Boże, zdrowie dla 
Dominiki w 40. rocznicę urodzin i całej rodziny 

 18:00 + Za śp. Zenona Górkę i zmarłych z rodziny 

 

Spowiedź to nie sąd…

Papież Franciszek kilkakrotnie 
podkreślał, że spowiedź nie jest 
sądem, wypominaniem win czy 
załatwieniem jakiejś formalności. 
Jest spotkaniem z Bogiem, z którego 
On się niezmiernie cieszy. „Bóg nie 
męczy się przebaczaniem, to my 
męczymy się proszeniem o nie” – 
mówił Ojciec Święty. Podczas jednej 
z katechez zwrócił również uwagę, że 
Boże przebaczenie budzi w każdym 
człowieku nadzieję.

Wielkanocne tradycje

Wielkanoc to święto ruchome, zależne od faz Księżyca. Ustalono, że 
wypadać ma w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. 
Najwcześniej może przypaść na 22 marca, najpóźniej 25 kwietnia. Choć 
związana jest z obrzędami religijnymi, przez wieki obrosła w tradycje 
ludowe.

„Wieszanie Judasza”

Wielkanocny zwyczaj „wieszania Judasza” ma swoje korzenie 
w pogańskim topieniu Marzanny – kukły wykonanej ze słomy, 
przyozdobionej wstążkami i ubranej w różne skrawki materiału, którą 
w rytualny sposób topiono (lub palono), by przywołać wiosnę i pożegnać 
zimę. Wieszanie Judasza nawiązuje do chrześcijańskiej historii i ma 
w symboliczny sposób wymierzać sprawiedliwość zdrajcy – Judaszowi. 
Ten dawny zwyczaj zachował się jeszcze na Podkarpaciu. Podobnie jak 
w przypadku Marzanny, robiono ze słomy kukłę i odziewano ją w obdarte 
ubrania. Początkowo kukłę wieszano na wieży kościoła, a później na 
drzewie lub słupie. Strącano ją, włóczono po wsi, okładano kijami, a na 
końcu podpalano i wrzucano do stawu lub rzeki.


