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Słowa Ewangelii według świętego Marka (Mk 5, 21-43) 

Gdy Jezus przeprawił się z powrotem łodzią na drugi brzeg (...), przyszedł jeden z przełożonych synagogi, imieniem Jair (...), upadł Mu do 

nóg i prosił usilnie: «Moja córeczka dogorywa, przyjdź i połóż na nią ręce, aby ocalała i żyła». Poszedł więc z nim, a wielki tłum (...) 

zewsząd na Niego napierał. A pewna kobieta od dwunastu lat cierpiała na upływ krwi. (...) Posłyszała o Jezusie, więc weszła z tyłu między 

tłum i dotknęła się Jego płaszcza. Mówiła bowiem: «Żebym choć dotknęła Jego płaszcza, a będę zdrowa». Zaraz (...) poczuła w swym 

ciele, że jest uleczona z dolegliwości. A Jezus (...) obrócił się w tłumie i zapytał: «Kto dotknął mojego płaszcza?» (...) [i] rozglądał się, by 

ujrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy kobieta podeszła zalękniona i drżąca, gdyż wiedziała, co się z nią stało, padła przed Nim i wyznała Mu 

całą prawdę. On zaś rzekł do niej: «Córko, twoja wiara cię ocaliła, idź w pokoju i bądź wolna od swej dolegliwości». (...) Przyszli ludzie od 

przełożonego synagogi i donieśli: «Twoja córka umarła, czemu jeszcze trudzisz Nauczyciela?» Lecz Jezus (...) rzekł do przełożonego 

synagogi: «Nie bój się, wierz tylko!» I nie pozwolił nikomu iść z sobą z wyjątkiem Piotra, Jakuba i Jana, brata Jakubowego. (...) Widząc 

zamieszanie, płaczących i głośno zawodzących, wszedł i rzekł do nich: «Czemu podnosicie wrzawę i płaczecie? Dziecko nie umarło, tylko 

śpi». I wyśmiewali Go. Lecz On (...) ująwszy dziewczynkę za rękę, rzekł do niej: «Talitha kum», to znaczy: «Dziewczynko, mówię ci, 

wstań!» Dziewczynka natychmiast wstała i chodziła, miała bowiem dwanaście lat. I osłupieli wprost ze zdumienia. (...)

Jak wielkie było pragnienie Boga w tej kobiecie, która przez napierający zewsząd tłum przedostała się do Jezusa... Jak wielka potrzeba 

i wiara w to, że jest Ktoś, kto może naprawdę, realnie przemienić jej życie. Ta tęsknota przetrwała lata odrzucenia, samotności, bólu, w jakim 

żyła ta kobieta. Zainspirujmy się dziś tym pragnieniem i przyjdźmy do Jezusa z nową wiarą, że spotkanie z Nim może wywrócić wszystko.

ks. Norbert Sarota

– Paraliżuje mnie obłuda i hipokryzja. Znów była kolęda. Przecież nie pokażę się jak człowiek z problemami, bo co sobie ksiądz 
pomyśli. „Ach jak wy żyjecie zgodnie!” – Boże! Jak dobrze, że sobie już poszedł!

Drodzy Czytelnicy! To nie jest jeden paralityk! Każdy z nas jest paralitykiem. I świat chce nam wmówić, że nie można żyć bez 
kłamstwa. Nie wierzcie jego tubie, bo przy tym mikrofonie zasiada szatan.

Zakończenie

– Nie mogę! Kłamstwo tak zrosło się z łożem mojego życia, że nie mogę już wstać. Nie mogę już uwierzyć, że można żyć tylko 
prawdą. Nie mogę się odważyć na naprawienie krzywdy, jaką wyrządziłem przez kłamstwo a wiem, że krzywdy naprawić muszę. 
Nie potrafię!

– Paralityku! Wstań!

Jesteśmy paralitykami. To prawda. Ale jesteśmy przy Jezusie. On tutaj jest. Pozwólmy mu działać. Prośmy Go o to: Jezu! 
Powiedz nam: Synu! Powiedz nam: Moje dziecko! Powiedz: Odpuszczają się twoje grzechy! I daj nam siły, abyśmy wstali, wzięli łoże 
swoich problemów i poszli do domu prawdy.

Prosimy o to Ciebie Jezu, który jesteś Prawdą i zawsze masz odwagę nią być.

– Nie mogę! Paraliżują mnie komplementy, pochlebstwa i służalczość. Wiem, że to, co robi szef jest grzechem, ale przytakuję mu, 
chwalę go, podlizuję się, bo chcę zostać w pracy.

– Paraliżuje mnie łamanie sekretów. Jechałem z nim w tramwaju. Użalał się nad dziewczyną. Taką miał przykrą rozmowę 
u niedoszłych teściów. Prosił, żebym nikomu o tym nie mówił. Wytrzymałem godzinę.

– Paralityku wstań!

– Paraliżuje mnie koloryzowanie. Kiedy jestem w szkole i koleżanka z ławki, słucha moich opowiadań, wymyślam coś jeszcze, 
żeby sobie myślała, że ja to jestem ktoś.

– Paraliżuje mnie próżność. Czekam na pochwałę. Denerwuję się, jak mnie nie zauważają. Znów dziś narzekałam, że nie zdam 
matury. Przecież lubię, jak ktoś mówi: Ty sobie nie dasz rady?!

13

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.

Dekalog - Przykazanie VIII

KULT MARYJNY NA ŚWIECIE

„Chrystus	prawdziwie	zmartwychwstał	Alleluja!
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!

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

Do	przemyślenia...	Opowieść	„Specjalny	anioł”

- 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.

- 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.

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:

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.

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

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.

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

Modlitwa	do	Najświętszej	Maryi	Panny,	
w	dzień	Jej	Zwiastowania	(z	1861	r.)

Bądź	 od	 nas	 pozdrowiona	 o	 Najświętsza	
M a r y j o 	 P a n n o ! 	 W 	 t y m 	 d n i u ,	
w	którym	Cię	niegdyś	pozdrowił	Anioł	z	nieba	
do	Ciebie	posłany.	(…)	Znalazłaś	łaskę	u	Boga	
nad	wszystkie	córki	ludzkie,	błogosławionaś	Ty	
między	 niewiastami.	 (…)	 Zostałaś	 obraną	 za	
Matkę	Temu,	który	jest	Synem	Najwyższego	od	
wieków	a	który	w	czasie	za	sprawą	Ducha	Św.	
jako	 człowiek	 począł	 się	w	 Twoim	 żywocie,	 i	
narodził	 się	 z	Ciebie.	 Szczególnie	w	 tym	dniu	
cieszymy	się	o	Najświętsza	Maryjo	o	Panno!	Z	
Twojej	godności	i	tej	tajemnicy	wcielenia	Syna	
Bożego,	na	której	się	zasadza	zbawienie	całego	
rodzaju	ludzkiego.	Dzięki	składamy	i	wielbimy	
Boga,	że	tak	wielkie	rzeczy	uczynił	Tobie	i	nam,	
przez	Pana	naszego	Jezusa	Chrystusa.	Amen.

(…)	Przy	najwyższej	godności,	jaką	Cię	Bóg	
zaszczycił,	 o	 Matko	 Zbawiciela	 naszego!	
zostałaś	 pokorną	 w	 Jego	 obliczu.	 Oto	 ja	
służebnica	Pańska!	rzekłaś	do	Anioła,	niech	mi	
się	stanie	według	słowa	Twego.	O!	Uprośże	mi	
tę	łaskę,	aby	mnie	Twój	przykład	nauczył	być	
pokornym	(…)	Uproś	mi,	o	Matko	litości!	abym	
mógł	 się	 stać	 sługą	 Boga,	 Jego	 wolę	 zawsze	
wiernie 	 wypełnić , 	 a 	 przez	 to	 stać	 s ię	
uczestnikiem	łaski	i	chwały	Jego.	Amen.

Święta ruchome 

Świętami ruchomymi niezależnymi od daty 
Wielkanocy są: Święto Chrztu Pańskiego (niedziela po 
6 stycznia), Uroczystość Poświęcenia Własnego Kościoła 
(ostatnia niedziela października), Uroczystość Jezusa 
Chrystusa Króla Wszechświata (niedziela przypadająca 
między 20 a 26 listopada) oraz Uroczystość Świętej 
Rodziny (niedziela po 25 grudnia).

W Kościele katolickim święta ruchome mogą być 
obchodzone w różnych dniach i miesiącach. Niektóre 
ważne dla katolików dni, święta lub uroczystości są 
uzależnione od daty Wielkanocy w danym roku. Należą do 
nich: Środa Popielcowa (pierwszy dzień Wielkiego Postu), 
Uroczystości Miłosierdzia Bożego, Wniebowstąpienia 
Pańskiego i Zesłania Ducha Świętego. Od daty Wielkanocy 
zależą też: Święto NMP Matki Kościoła, Uroczystość 
Trójcy Przenajświętszej, Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej 
(Boże Ciało), Uroczystość Najświętszego Serca Pana 
Jezusa oraz Wspomnienie Niepokalanego Serca NMP.

w kalendarzu liturgicznym Kościoła, cz. 1

Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie przy Grodzkiej

Kościół Piotra i Pawła jest najstarszym zbudowanym w Krakowie w stylu barokowym. Jako 
fundator uznawany jest król Zygmunt III Waza. Przez pewien czas posługiwali tu także cystersi, 
a nawet duchowni prawosławni, kiedy w latach 1809 – 1815 urządzono tu cerkiew prawosławną. 

Wewnątrz ozdobą są liczne stiuki. Warto też spojrzeć na cenny osiemnastowieczny ołtarz. 
Obraz w nim przedstawia wręczenie kluczy świętemu Piotrowi. Do najbardziej wartościowych 
elementów wnętrza należą też chrzcielnica i ambona.

W krypcie znajdują się groby między innymi: księdza Piotra Skargi, Sławomira Mrożka, 
biskupa Tadeusza Pieronka. 

Kościół św. Piotra i Pawła w Krakowie jest jednym z najczęściej odwiedzanych w tym mieście. 
Stoi na tak zwanej Drodze Królewskiej, czyli najbardziej uczęszczanej trasie turystycznej dawnej 
polskiej stolicy, łączącej Rynek Główny i zamek na Wawelu. Sąsiaduje bezpośrednio z romańską 
świątynią p.w. św. Andrzeja. Co ciekawe para�ia tutejsza nazywa się inaczej, a mianowicie 
Wszystkich S�więtych.

29 czerwca
Uroczystość Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła



OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XII Niedziela Zwykła – 20.06.2021

Zakończenie nabożeństw czerwcowych w środę (30.06) po Mszy św. 
o godz. 20:00.

Zapraszamy na spotkanie formacyjne członków Żywego Różańca:
Róże kobiet z Wilczkowic i Zerwanej we wtorek (29.06) po 
wieczornej Mszy św.; Róże kobiet z Michałowic w środę (30.06) po 
wieczornej Mszy św.; Różę mężczyzn – w piątek (02.07) po 
wieczornej Mszy św. 

We wtorek (29.06) Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. 
Msza św. o godz. 18:00. Składka przeznaczona na świętopietrze.

W tym tygodniu pierwszy piątek (02.07) i pierwsza sobota (03.07) 
miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:30. Msza św. 
o godz. 18:00. Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca w sobotę 
(03.07) o godz. 17:00.

Zapraszam wszystkich Maksistrantów na ostatnią przed wakacjami 
służbę przy ołtarzu w niedzielę (04.07) o godz. 10:30 oraz na 
spotkanie na plebanii.  

Przez okres wakacji od 30.06 do 30.08 nie będzie niedzielnej Mszy 
św. o godz. 12:00. Kancelaria parafialna będzie otwarta we 
wtorki i piątki po wieczornej Mszy św.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Stowarzyszenie „Nadzieja Michałowic” zaprasza dzieci w wieku 6-12 
lat na półkolonie organizowane w terminach 26.07-30.07 i 02.08-
06.08. Koszt jednego turnusu: 350 zł (dzieci z terenu gminy); 450 zł 
(dzieci spoza terenu gminy). Kontakt: 606-437-983 i 512-895-268.

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

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. 

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. 

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

Cudowne uratowanie wzroku

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

śp. Marek

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

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.
- Powiedziano mi, że jesteś cały pokiereszowany, ale pomimo to 
wszystkim dodajesz otuchy. Jak to robisz?
- To dzięki Komuś, Kto przychodzi odwiedzić mnie w południe.
Pielęgniarka przerwała mu: Tu nikt nie przychodzi w południe...
- O, tak! Przychodzi tu codziennie i stając w drzwiach mówi:
"Jim, to Ja, Jezus" - i odchodzi.

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

„Wizyta”

     Bruno Ferrero

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

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.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

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

„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”.

 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.

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

ks.	Norbert	Sarota

Zapraszamy
Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 

którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

śp. Stanisława 

Numer KRS: 0000406338

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 konta bankowego:

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.

Benedyktyni noszą czarny habit i z tego względu określano ich 
„mnichami czarnymi”. Słowo mnich (monos) oznacza kogoś, kto jest 
sam. Samotność ta ma stworzyć miejsce dla lepszego spotkania 
z Bogiem.

Benedyktyni dzięki swojej działalności przyczynili się do rozwoju 
ogrodnictwa, zielarstwa, piśmiennictwa, rzemiosła artystycznego, 
budownictwa sakralnego oraz szpitali.

Do Polski Benedyktyni przybyli na przełomie X i XI w. wraz ze św. 
Wojciechem, osiedlając się i zakładając pierwsze klasztory m.in. 
w S�więtym Krzyżu, Mogilnie, Tyńcu i Lubiniu. Obecnie największy 
klasztor benedyktyński znajduje się w Tyńcu.

Zakon	Świętego	Benedykta - Ordo	Sancti	Benedicti,	OSB to 
najstarszy zakon katolicki, którego założycielem był św. Benedykt 
z Nursji. Zgromadzenie powstało o�icjalnie w 529 r., w opactwie na 
Monte	Cassino. Tu narodziła się reguła św. Benedykta, która do dziś 
stanowi fundament życia zakonu. Jej podstawą jest umiar – 
znalezienie złotego środka we wszystkim. Dewizą Benedyktynów 
jest hasło Ora	 et	 labora	 –	 módl	 się	 i	 pracuj. Reguła i tradycja 
benedyktyńska to również medytacja Pisma S� więtego oraz 
przyjmowanie gości, w których spotyka się Chrystusa.

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

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.

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

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

Biblia o finansach - UCZCIWOŚĆ

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.

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. 

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.

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

Źródło: https://artursac.blokspot.com

WIELKI POST W DALEKICH ZAKĄTKACH ŚWIATA

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

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

każdy	dzień.

DZIĘKUJEMY	WSZYSTKIM	
STRAŻAKOM

Z	okazji	Dnia	Św.	Floriana,

„Kiedy patrzę wstecz, widzę, jak droga mojego życia poprzez 
środowisko tutejsze, poprzez para�ię, poprzez moją rodzinę, 
prowadzi  mnie do jednego miejsca ,  do chrzcielnicy 
w wadowickim kościele para�ialnym. Przy tej chrzcielnicy 
zostałem przyjęty do łaski Bożego synostwa i wiary Odkupiciela 

mojego, do wspólnoty Jego Kościoła 
w dniu 20 czerwca 1920 roku.” 
(Wadowice, 7 czerwca 1979)

(Wadowice, 16 czerwca 1999)

„Po synowsku całuję próg domu 
rodzinnego, wyrażając wdzięczność 
Opatrzności Bożej za dar życia 
p r z e k a z a n y  m i  p r z e z  m o i c h 
Rodziców, za ciepło rodzinnego 
g n i a z d a ,  z a  m i ł o ś ć  m o i c h 
najbliższych, która dawała poczucie 
bezpieczeństwa i mocy, nawet 
wtedy, gdy przychodziło zetknąć się 
z doświadczeniem śmierci i trudami 
codziennego życia w nie-spokojnych 
czasach”. 

Moje	miasto	Wadowice	–	wspomnienie	Jan	Pawła	II

śp. Adam Nogieć

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

def

Siostry	i	Bracia!

PRZED	WAKACYJNĄ	PRZERWĄ...

ks.	Proboszcz	

Bóg	zapłać	Wszystkim,	którzy	przez	ostatnie	10	miesięcy	
angażowali	 się	 w	 życie	 duchowe	 para�ii	 i	 tworzyli	 Żywy	
Różaniec, 	 Domowy	 Kościół, 	 Krąg	 Biblijny, 	 scholę	
młodzieżową,	 służbę	 liturgiczną	 od	 ministrantów	 do	
maksistrantów,	Stowarzyszenie	Nadzieja	Michałowic	oraz	
redakcję	biuletynu	„Tydzień	z	Maryją”.	Mam	nadzieję,	że	we	
wrześniu	 pełni	 zapału	 będziecie	 kontynuować	 pracę	 na	
chwałę	 Pana	 i	 pożytek	 para�ii.	 Serdecznie	 zapraszam	
Wszystkich,	który	jeszcze	się	wahają,	aby	przez	czas	wakacji	
podjęli	decyzje	przyłączenia	się	do	wybranej	grupy.

Znane	jest	powiedzenie:	„Jeśli	chcesz,	znajdziesz	sposób,	
jeśli	nie	chcesz	znajdziesz	powód”.	Życzę,	aby	każdego	z	nas	
wakacje	zainspirowały	do	znalezienia	sposobu	tworzenia	
dobra,	 sposobu	 okazywania	 miłości,	 sposobu	 wyrażenia	
swej	wiary.	Szczęść	Boże!

Prawdą	 jest,	 że	 harmonia	 życia	 wymaga	 zarówno	
wytężonej	pracy,	jak	i	odpoczynku,	który	może	być	ważnym	
czasem	 dla	 rozwoju	 człowieka.	 Dlatego	 dziś	 u	 progu	
wakacji	 cieszmy	 się,	 że	 możemy	 zregenerować	 swe	 siły	
�izyczne	i	duchowe.	Pamiętajmy	jednak,	że	nie	ma	urlopu	
bez	 Boga.	 Niech	 cisza,	 kontakt	 z	 naturą,	 towarzystwo	
przyjaciół	pomoże	poczuć	bliskość	 z	Tym,	który	 z	miłości	
podarował	nam	to,	co	stworzył.

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek – 28.06.2021 – Św. Ireneusza, biskupa 
 18:00 + Za śp. Mariana Molendę w 10. rocznicę śmierci 
Wtorek – 29.06.2021 - Uroczystość Św. Apostołów Piotra  
  i Pawła 
 18:00 + śp. Marcjannę i Piotra Dulów 
Środa – 30.06.2021 - Świętych pierwszych męczenników  
  Kościoła Rzymskiego 

 20:00 

+ Za śp. Andrzeja Karolaka 
+ Za śp. Lucjana Plucińskiego i zmarłych z rodziny 

Plucińskich 
+ Za śp. Helenę, Zygmunta, Juliana i Jana Krzyworzeka 
+ Za śp. Władysława Pateckiego (imieninowa), Ludwikę  

i Andrzeja Gryglików 
+ Za śp. Rafała Markiewicza w 1. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Jadwigę Trzaskę 
+ Za śp. Stanisławę Machnik w 1. rocznicę śmierci 
+ Za śp. Piotra Woszczka 
+ Za śp. Danutę Sochę  
+ Za śp. Roberta Stopińskiego 
+ Za śp. Mariannę Zielińską 
+ Za śp. Marię Dobrowolską 
+ Za śp. Adama Nogcia 

Czwartek – 01.07.2021 –  Św. Ottona, biskupa 
 7:00 Za dusze w czyśćcu cierpiące 
Piątek – 02.07.2021  

 18:00 
O błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej i dary 
Ducha Świętego dla Marii w 76. rocznicę urodzin 

Sobota – 03.07.2021 – Święto św. Tomasza, Apostoła 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Marzeny i Jacka w 5. rocznicę ślubu 

Niedziela – 04.07.2021 

 7:00 
+ Za śp. Stanisława i Jana Nowaków, Franciszkę  

i Antoniego Nowaka 
 9:00 + Za śp. Romana, Michalinę i Helenę Skarżyckich 
 10:30 + Za śp. Mariannę i Stanisława Stojków, Jerzego Jaskółkę 

 18:00 
+ Za śp. Włodzimierza Świerka w 25..   rocznicę śmierci, 

Mariana Świerka, Halinę Banach 

Na wakacyjnych szlakach: 
Bazylika Mniejsza Nawiedzenia NMP w Bardzie

Największym skarbem Barda jest wielowiekowa figura Matki Bożej 
wystawiona na głównym ołtarzu. Najnowsze badania potwierdzają, że 
jest to najstarsza drewniana (lipowa) figura NMP w Polsce. Figurkę 
można datować na lata 985-1037. Matka Boża, siedząca na tronie 
z oparciem i poręczami, przybrana jest w suknię zapiętą pod szyją 
i płaszcz, a na głowie ma koronę o trójlistnych zębach. Dzieciątko Boże 
siedzi na kolanach Maryi. Matka Boża trzyma w prawej ręce królewskie 
jabłko. Dzieciątko natomiast lewą rączką przytrzymuje opartą na 
kolanach księgę, a prawą podnosi w geście błogosławieństwa. 
Charakterystyczny jest lekki uśmiech obydwu postaci, a zwłaszcza 
Matki Bożej, która obliczem zwrócona tajemniczo w dal, uśmiecha się 
nie tyle do obserwatora, ile do samej siebie, w jakiejś głębokiej zadumie 
nad swoją godnością i Bożą tajemnicą, jaką reprezentuje. Z powodu tego 
uśmiechu niektórzy nazywają ją „Madonną uśmiechniętą”. Dzieje figury 
Matki Bożej były bardzo burzliwe. Musiała ona nieraz „szukać” 
schronienia w innych miejscowościach i pozostawać w nich nawet przez 
kilkanaście lat.

W najprostszej formie kapliczka to drewniana skrzynka z obrazem 
albo rzeźbą Jezusa, Matki Bożej lub świętego. Trudno określić, kiedy 
zaczęto je stawiać. Kapliczki umieszczano na skrzyżowaniach dróg, 
w miejscach ważnych wydarzeń dla społeczności lokalnej lub objawień 
religijnych. Szczególnie „trudnymi” miejscami w wierzeniach 
ludowych były miejsca graniczne, miedze czy skrzyżowania, bo tam 
najchętniej, według przekazów, działają siły nieczyste. Przy okazji 
pełniły one również funkcję znaków drogowych. Postawienie ich na 
granicy wsi, parafii lub pola znaczyło, że tu przebiega podział między 
swoimi i obcymi. Wierzono również, że krzyż zabezpiecza przed 
żywiołem, demonami, nieszczęściami. Ich fundatorami w Polsce były 
całe wsie, dwory lub pojedynczy gospodarze. Miały strzec wsi i jej 
mieszkańców przed złem. 

Kapliczki, figury i krzyże przydrożne, czyli „mała architektura 
sakralna” zrosły się przez wieki z krajobrazem polskiej ziemi. Stawiane 
z określonych powodów, w specjalnych miejscach wypełniają też różne 
funkcje: są znakami natury religijnej, społecznej i kulturowej, ale przede 
wszystkim są wyrazem wiary minionych pokoleń.

Przydrożne kapliczki


