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Kościół katolicki nie nakazuje wiary w objawienia 
prywatne, nawet te przez siebie uznane. W Katechizmie 
o g ł o s z o ny m  w  1 9 9 2  r. ,  z n a j d u j e  s i ę  k r ó t k i e 
przypomnienie nauki Kościoła na temat objawień 
prywatnych: W historii zdarzały się tak zwane 
objawienia prywatne; niektóre z nich zostały uznane 
przez autorytet Kościoła. Nie należą one jednak do 
depozytu wiary. Ich rolą nie jest „ulepszanie” czy 
„uzupełnianie” ostatecznego Objawienia Chrystusa, lecz 
pomoc w pełniejszym przeżywaniu go w jakiejś epoce 
historycznej.

Objawienia maryjne to wydarzenia, podczas których 
Maryja, matka Jezusa miała objawić się w sposób 
nadprzyrodzony jednej bądź wielu osobom. Objawienia 
często nazywane są od miejsca, gdzie miały miejsce. 

Podaje się, że od początku istnienia chrześcijaństwa, 
o d n o t o w a n o  n a w e t  2 1  0 0 0  ś w i a d e c t w 
nadprzyrodzonego kontaktu z Matką Bożą, przy czym 
Kościół na przestrzeni wieków uznał zaledwie 70 z nich. 
Pierwsze odnotowane objawienie na świecie miało 
miejsce w roku 231 – Matka Boska ukazać się miała 
przyszłemu biskupowi, św. Grzegorzowi Cudotwórcy, 
podając mu m.in. Wyznanie wiary (Jeden jest Bóg…) oraz 
istotne wykładnie teologiczne. Do końca pierwszego 
tysiąclecia objawień maryjnych nie było wiele, 
prawdziwy ich wykwit nastąpił w wiekach późniejszych. 
W miejscach objawień wzrastały miejsca kultu 
i powstawały sanktuaria. Do najbardziej znanych należą 
Guadalupe (Meksyk), La Salette (Francja), Lourdes 
(Francja), Fatima (Portugalia), Gietrzwałd (Polska).

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.

Czym są objawienia Maryjne?

„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

Rzeczy nie zawsze są takie, na jakie wyglądają.

- 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:

- 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. 

- 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.

Do	przemyślenia...	Opowieść	„Specjalny	anioł”
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:

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.

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. 

Bądźmy	i	my	Jego	czcicielami!

Zawierzmy	swe	życie	św.	Józefowi

Z niedzielnej liturgii Mszy Świętej

Ewangelia (Łk 14, 25-33): 

Kto może być uczniem Jezusa? 
Wysokie wymagania Mistrza

Pierwszym warunkiem jest przyjście do Jezusa. Nie do 
kościoła ani religii, ale do Jezusa. Chrześcijaństwo 
zaczynające od czegokolwiek innego niż osobista relacja 
z Jezusem nie jest chrześcijaństwem. 

Ten, kto przychodzi do Jezusa.

Ten, kto stawia Jezusa na pierwszym miejscu.

Ten, kto płaci cenę.

Ten, kto zostawia za sobą wszystko.
Uczeń Jezusa to ktoś, kto z dnia na dzień staje się coraz 
bardziej podobny do niego. W swojej codzienności żyje 
blisko Boga, blisko ludzi i naśladuje Chrystusowy 
przykład radykalnej miłości. Poświęca samego siebie 
i ponosi ryzyko.

Jeśli chcesz być uczniem Jezusa, to musisz postawić jego 
na pierwszym miejscu, ponad rodziną, własnym życiem, 
planami, marzeniami, pracą i wszystkim innym. 

Aby być uczniem Jezusa, trzeba zapłacić cenę. Dla 
każdego ta cena będzie inna, ale nikt nie może naśladować 
Jezusa bez jej zapłacenia.

ź Odśpiewanie pieśni Zachariasza („Błogosławiony Pan 
Bóg Izraela…”), wraz z jej antyfoną, wyrażającą chwałę 
odkupienia i dziękczynienia. 

ź Modlitwa końcowa - bez wezwania „módlmy się”. 
ź Błogosławieństwo - kapłana kończące się słowami: 

„Bogu niech będą dzięki”, a w przypadku jutrzni 
odmawianej prywatnie: „Niech nas Bóg błogosławi, 
broni od wszystkiego zła i doprowadzi do życia 
wiecznego. Amen”.

ź Krótkie czytanie fragmentu z Pisma Świętego - dobrane 
do danego dnia lub okresu liturgicznego. 

ź Prośby o uświęcenie rozpoczynającego się dnia.
ź Modlitwa Pańska „Ojcze nasz…”.

ź Recytowanie lub śpiewanie odpowiedniego hymnu-
wybieranego w zależności od dnia i okresu liturgicznego. 

ź Psalmodia - składa się z psalmu porannego, pieśni ze 
Starego Testamentu i psalmu pochwalnego, po których 
odmawiamy aklamację: „Chwała Ojcu i Synowi …”. 

ź Wspólne odmawianie aklamacji: „Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu…”, dodając „Alleluja” (poza 
okresem Wielkiego Postu). 

 Struktura Jutrzni: 
ź Jutrznia rozpoczyna się Wezwaniem: „Boże wejrzyj ku 

wspomożeniu memu …”, podczas którego należy się 
przeżegnać i odpowiedzieć: „Panie, pośpiesz ku 
ratunkowi memu”. 

Jutrznia w Kościele Katolickim to pierwsza godzina 
modlitwy brewiarzowej - odmawiana dawniej przez 
duchownych przed wschodem słońca - w dzisiejszej formie (od 
1971 r.) jest uświęceniem porannych godzin dnia, poprzez 
wspomnienie zmartwychwstania Chrystusa, uwielbianiem i 
wychwalaniem Bożego Majestatu. 

Jak się modlić? Jutrznia

KATECHIZM KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO cz. XI

2. czytanie (Flm 9b-10. 12-17): 

List do Filemona 

Może bowiem po to oddalił się od ciebie na krótki czas, abyś go odebrał na 
zawsze, już nie jako niewolnika, lecz więcej niż niewolnika, jako brata 
umiłowanego. [Takim jest on] zwłaszcza dla mnie, ileż więcej dla ciebie zarówno 
w doczesności, jak w Panu. (Fl 1,15-16)

Adresatem listu był Filemon, zamożny kolosanin i właściciel niewolnika 
Onezyma. Filemon zawdzięczał swoje nawrócenie św. Pawłowi. Uprawniało to 
Apostoła do wyrażenia w liście prośby o miłosierdzie dla Onezyma, który uciekł od 
swojego pana. Wówczas zbiegów karano wypaleniem na czole piętna, nałożeniem 
obroży, chłostą, a nawet śmiercią.

Onezym, będąc chrześcijaninem, staje się kimś więcej dla Filemona niż tylko 
niewolnikiem – staje się „bratem umiłowanym”:

Przesłanie tego listu jest proste: chrześcijaństwo wprowadza w życie nakaz 
miłości do każdego człowieka i zasadę nowego braterstwa, gdyż zarówno pan, jak 
i sługa są równi wobec Boga.

List do Filemona autorstwa św. Pawła jest jednym z najkrótszych pism Nowego 
Testamentu. Został napisany w Rzymie między 61-63 r., czyli w czasie uwięzienia 
Apostoła. Ma charakter raczej prywatny.

Swoją prośbę Paweł motywuje faktem, że Onezym, podobnie jak Filemon, 
również został przez niego nawrócony i stał się chrześcijaninem. Apostoł nazywa 
niewolnika swoim dzieckiem (Flm 1,10); jest jego duchowym ojcem. Św. Paweł 
wyznaje także, że Onezym okazał mu się pomocny podczas pobytu w więzieniu.

Wyznanie wiary CREDO, tak samo jak ostatnia księga 
Pisma S�więtego zakończone jest hebrajskim słowem Amen, 
które spotyka się także na końcu modlitw Nowego 
Testamentu. Kościół również kończy swoje modlitwy słowem 
Amen. Wywodzi się ono od hebrajskiego „wierzyć”, a wyraża 
trwałość, niezawodność, wierność. U proroka Izajasza 
znajdujemy wyrażenie „Bóg prawdy”, co dosłownie znaczy 
„Bóg	 Amen”, czyli Bóg wierny swoim obietnicom. Pan Bóg 
często używa tego słowa, a nawet powtarza je dwukrotnie, by 
podkreślić wiarygodność swojego nauczania i swój autorytet 
oparty na Bożej prawdzie. Końcowe „Amen” zamykające 
CREDO podejmuje i potwierdza jego pierwsze słowa „Wierzę”, 
bo wierzyć to znaczy odpowiadać na „Amen”, na słowa, 
obietnice, przykazania Boże. Oznacza to powierzyć się 
całkowicie Temu, który jest „Amen” nieskończonej miłości i 
doskonałe j  wiernośc i .  Wtedy to  codzienne życ ie 
chrześcijańskie będzie odpowiedzią „Amen” na słowa 
„Wierzę” wyznania wiary naszego chrztu. 

Jezus Chrystus jest „Amen”, jest ostatecznym „Amen” 
miłości Ojca wobec nas. On przyjmuje i do-pełnia nasze 
„Amen” powiedziane Ojcu. 

„Amen”

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

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.

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.

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. 

Z nauczania św. Pawła:

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

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

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

Titulus Crucis – tablica ukrzyżowania
Relikwie w chrześcijaństwie: 

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.

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

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.

1. Szanuj każdego człowieka, bo Chrystus w nim żyje. Bądź wrażliwy na 
drugiego człowieka, twojego brata.

2. Myśl dobrze o wszystkich – nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet 
w najgorszym znaleźć coś dobrego.

3. Mów zawsze życzliwie o drugich – nie mów źle o bliźnich. Napraw 
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.

4. Rozmawiaj z każdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie 
przeklinaj. Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.

Z nauczania wielkich ludzi Kościoła – bł. Kard. Stefan Wyszyński

Prymas Wyszyński sformułował program duszpasterski na nowe 
tysiąclecie wiary w Polsce. Była to Społeczna Krucjata Miłości, 
zapowiedziana w liście pasterskim na Wielki Post 1967 r.  Swoje wskazania 
ujął w 10 punktach:

9. Włącz się w społeczną pomoc 
bliźnim. Otwórz się ku ubogim 
i chorym. Użyczaj ze swego. Staraj się 
dostrzec potrzebujących wokół siebie.

10. Módl się za wszystkich, nawet 
za nieprzyjaciół.

6. Działaj zawsze na korzyść 
bliźniego. Czyń dobrze każdemu, 
jakbyś pragnął, aby tobie tak czyniono. 
Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien, 
ale co Ty jesteś winien innym.

8. Pracuj rzetelnie, bo z owoców 
twej pracy korzystają inni, jak Ty 
korzystasz z pracy drugich.

7. Czynnie współczuj w cierpieniu. 
Chętnie spiesz z pociechą, radą, 
pomocą, sercem.

5. Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze 
pierwszy wyciągnij rękę do zgody.

ŚLADAMI JEZUSA – ZIEMIA ŚWIĘTA Z ARCYBISKUPEM RYSIEM

Sanktuarium Marii, Marty i Łazarza z XX wieku, jest już trzecią świątynią w tym miejscu, począwszy od IV wieku i są w niej trzy 
motywy ukazujące wydarzenia związane z domem Chrystusowych przyjaciół. Zatrzymajmy się dziś przy przedstawionym na mozaice 
pierwszym pobycie Jezusa w tym domu. Maria siedzi u stóp Pana – zasłuchana, rozmodlona, kontemplacyjna. Marta krząta się i usługuje – 
jest kobietą dynamiczną, musi coś robić. Często te dwie siostry są sobie przeciwstawiane. A tymczasem chodzi o to, aby je w swojej 
postawie połączyć. 

Maria pokazuje wymiar życia ludzkiego w relacji człowiek – Bóg, Marta w kontekście człowieka do bliźniego. Trzeci wymiar – 
stosunek człowieka do siebie samego – prezentuje Łazarz. Jezus przychodzi do ich domu, aby te trzy aspekty uporządkować, abyśmy 
łączyli w sobie bycie człowiekiem zarówno modlitwy, jak i służby oraz człowiekiem patrzącym na siebie z prawdą. Łączenie tych 
wymiarów to droga do odnalezienia sensu, siły i odwagi. 

W bezpośrednim sąsiedztwie Jerozolimy leży kolejne biblijne miasto – Betania. Było to szczególne i wyjątkowo bliskie miejsce dla 
Jezusa. Tutaj znajdował się dom trójki Jego przyjaciół – rodzeństwa: Marii, Marty i Łazarza. Według chrześcijańskiej tradycji właśnie tu 
miała zatrzymać się Maryja w Wielkim Tygodniu, gdy Jezus wchodził w doświadczenie cierpienia krzyża. Betania, swego czasu, nosiła 
nazwę Lazaria – od imienia Łazarz. Do dzisiaj podobnie nazywają ją Arabowie: Al-Ajzarijja.

ZNANY JAN – Jan Maria Vianney patron proboszczów

Starał się być zawsze dostępny dla ludzi. Z oddaniem sprawował 
Eucharystię, często można było go spotkać w konfesjonale. Z czasem 
zaczęto w nim dostrzegać niezwykłego kapłana i spowiednika. 
Penitenci przyjeżdżali do Ars z całej Francji.

Tymczasem kapłan robił wszystko, by przybliżyć ludzi do Boga. 
Modlił się za nich, umartwiał – spał na gołych deskach i pościł. Vianney 
wiedział, że jest za tych ludzi odpowiedzialny, że jego duszpasterska 
troska musi być poświęceniem siebie samego dla zbawienia innych. 
Wiele godzin spędzał na modlitwie, często przed Najświętszym 
Sakramentem.

Początki jego posługi duszpasterskiej były trudne. Mieszkańcy Ars 
nie byli zbyt gorliwymi wiernymi. Na niedzielnej mszy pojawiało się 
zaledwie kilka osób, a nowy proboszcz stał się wręcz obiektem kpin, 
szydzono z niego i oczerniano.

Za najważniejszy punkt duszpasterstwa w parafii Vianney uważał 
Eucharystię. Był przekonany, że „wszystkie dobre dzieła razem wzięte 
nie dorównują ofierze Mszy św., gdyż są to dzieła ludzi, podczas gdy 
Msza św. jest dziełem Boga”. 

Swym parafianom często powtarzał – Kapłan „nie żyje dla siebie; 
żyje dla was”. Wyniszczony ascezą i chorobami Jan Maria Vianney 
zmarł 4 sierpnia 1859 r. po 41 latach pobytu w Ars. Został 
beatyfikowany w 1905 r. przez św. Piusa X. Natomiast Pius XI 
kanonizował go w 1925 r., a cztery lata później ogłosił św. Jana Marię 
patronem wszystkich proboszczów Kościoła katolickiego. 

Uroczystość 
Narodzenia 
Najświętszej 
Maryi 
Panny

8 września



Serdecznie zapraszamy też na kolejną parafialną pielgrzymkę do 
Sanktuarium na Górze św. Anny. W programie również 
zwiedzanie niezwykle urokliwego zamku w Mosznej. Wyjazd 
w sobotę 24.09. Zapisy po każdej Mszy św. w zakrystii lub 
w godzinach urzędowania kancelarii. Cena wyjazdu 190 zł.

ź Krąg biblijny w sobotę (10.09) o godz. 19:30;

ź Ministranci, lektorzy i kandydaci- sobota (10.09) o godz. 10:00;

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

ź Oaza młodzieżowa - piątek (09.09) o godz. 19:00;

ź Członkowie Stowarzyszenia „Nadzieja Michałowic” – piątek 
(16.09) godz. 19:00;

ź Kandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami w sobotę o godz. 
17:00. w kościele. Przypominamy o konieczności oddania 
wypełnionego indeksu, co jest warunkiem dopuszczenia do 
Sakramentu 19 października;

ź Pierwsze spotkania z rodzicami dzieci klas trzecich w ramach 
przygotowania do I Komunii św. w niedzielę 11.09. po Mszy św. 
o godz. 12:00.

We wtorek (13.09) o godz. 20:00 Nabożeństwo Fatimskie.

ź Róże Różańcowe: Róża kobiet w środę (07.09) o godz. 19:30; Róża 
mężczyzn w piątek (09.09) po Mszy św. o godz. 18:00;

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
XXIII Niedziela Zwykła – 04.09.2022

Spotkania grup:

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 wewnętrznego

Do użytku

Z JASNOGÓRSKIEJ KSIĘGI CUDÓW I ŁASK...

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.

     Bruno Ferrero

„Wizyta”

- Przychodzę pomodlić się - odpowiedział chłopak.

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.

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

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?

- 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.

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

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

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

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.

„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.

„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. 

Wszystkich	Wiernych	naszej	Para�ii, 
którzy pragną lepiej rozumieć czytane Słowo Boże 

na	pierwsze	spotkanie	Kręgu	Biblijnego

ks.	Norbert	Sarota

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

Zapraszamy

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

śp. Antonina Moryś 

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:
Numer KRS: 0000406338

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.

O okrutnym Herodzie

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. 

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.

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

Źródło: https://artursac.blokspot.com

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. 

WIELKI POST W DALEKICH ZAKĄTKACH ŚWIATA

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. 

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
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Na wakacyjnych pielgrzymkowych szlakach: Roztocze

Z	okazji	Dnia	Św.	Floriana,

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

każdy	dzień.

DZIĘKUJEMY	WSZYSTKIM	
STRAŻAKOM

def

Tylko Maryja wie, jak wypełnić nasze umysły myślą o Bogu. 

CYTAT TYGODNIA:

św. German

Z Bożej apteczki pierwszej pomocy

Młodość	Świętego

Kolbe został wyświęcony na kapłana i po ukończeniu studiów 
powrócił do niepodległej Polski w 1919 r. Osiedlił się w klasztorze w 
Niepokalanowie pod Warszawą. Pod koniec studiów Kolbe doznał 
pierwszego ataku gruźlicy i zachorował, często kaszlając krwią; 
choroba zakłóciła jego studia. Przez resztę życia doświadczył złego 
stanu zdrowia, ale nigdy nie narzekał, widząc swoją chorobę jako 
okazję do „cierpienia dla Maryi”.

Raymund Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 r. W Zduńskiej Woli, w 
Królestwie Polskim (wówczas część imperium rosyjskiego). Jego 
ojciec był Niemcem, jego matka Polką. Jego rodzice byli stosunkowo 
biedni, a w 1914 r. jego ojciec został schwytany przez Rosjan i 
powieszony za udział w walkach o niepodległość Polski.

W 1910 roku otrzymał imię religijne Maximillian i został przyjęty 
jako wtajemniczony. W 1914 r. złożył ostatnie śluby zakonne. Po 
krótkim pobycie w Krakowie, Kolbe udał się na studia do Rzymu we 
Włoszech. Uzyskał doktorat z �ilozo�ii na Papieskim Uniwersytecie 
Gregoriańskim w 1915 r. W 1919 r. uzyskał także doktorat z teologii 
na Uniwersytecie św. Bonawentury.

Raymund rozwinął silne religijne pragnienie świętości i 
niezwykłości od wczesnego wieku. W wieku zaledwie 13 lat Kolbe i 
jego starszy brat opuścili dom, aby zapisać się do seminarium 
franciszkańskiego Konwentualnego we Lwowie. Seminarium 
odbyło się w Austro-Węgrzech i oznaczało nielegalne przekroczenie 
granicy.

Wielcy czciciele Maryi – ojciec Maksymilian Kolbe (3)

Z naszej wspólnoty parafialnej odszedł

śp. Andrzej Rzemieniec

Wieczne odpoczywanie racz Mu dać Panie...

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.

Święci na trudne czasy: ŚW. ANTONI WIELKI

- Mylisz się – odparł zakonnik i zaprowadził gościa do stajni, gdzie 
akurat brat stajenny przerwał swą pracę na krótką modlitwę – 
z tych złożonych rąk spływa ukryta siła w nasz świat. Ze złożonych 
rąk do modlitwy – podkreślił mnich – a nie z moich ksiąg.

Stara legenda opowiada, jak to pewnego razu król przyszedł do 
mądrego mnicha po radę. Monarcha z podziwem stał przed stertą 
ksiąg napisanych przez uczonego męża:

K. Wójtowicz „Okruchy”

Do przemyślenia…

„O ukrytej sile”

- Ojcze powiedział – zazdroszczę ci, że w tych dziełach potrafisz 
zawrzeć tyle mądrości.

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.

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

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

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.

Święci na trudne czasy

Franciszka Ksawera Cabrini MSC, Matka Cabrini (ur. 15 lipca 
1850 w Sant'Angelo Lodigiano we Włoszech, zm. 22 grudnia 1917 
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

S t a u r o g r a m ,  z n a n y  j e s t  r ó w n i e ż  j a k o  k r z y ż 
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. 

Symbole	chrześcijaństwa:	STAUROGRAM

Duchowni - Męczennicy okresu II wojny światowej

Te słowa więźnia kapłana, stanowią najważniejsze przesłanie 
i świadectwo, że można zabić ciało człowieka, ale nie jego duszę, że 
nawet wśród najsroższych tortur człowiek może dochować wierności 
Bogu i samemu sobie, że właśnie ta wierność stanowi o wielkości 
człowieka.

W okresie II wojny światowej oddało życie około trzech tysięcy 
polskich kapłanów diecezjalnych i zakonnych. Konferencja Episkopatu 
Polski postanowiła czcić ich pamięć każdego roku 29 kwietnia, bo jest to 
dzień, w którym wyzwolono 820 kapłanów z obozu w Dachau.

We wspomnieniach, po zakończeniu okupacji hitlerowskiej 
w Polsce, misjonarz - ks. Wilhelm Szymbor, jeden z więźniów 
obozowych, zapisał: Z kilku naszych ważnych domów pozostały 
zgliszcza. Sytuacja Polski, po ludzku mówiąc jest rozpaczliwa. Sytuacja 
misjonarskiej prowincji jest bardzo trudna. Po katastrofie wojny 
wszystko, co pozostało, jest niewystarczające. Ale sytuacja więźniów 
w obozach koncentracyjnych była o wiele gorsza. Zachowaliśmy jednak 
nadzieję i ufność. Bóg nas ratował, choć krematorium i śmierć wciąż 
były blisko. Nadzieja nas nie zawiodła. Mamy i teraz pełne zaufanie do 
Boga. A ponieważ „sanguis martyrum semen christianorum [krew 
męczenników jest nasieniem chrześcijan]” żywimy nadzieję, że przy 
Bożej pomocy, z przelanej krwi i z ruin odrodzi się nowa, wielka Polska 
Prowincja Zgromadzenia Misji.

 Struktura Jutrzni: 

ź Modlitwa końcowa - bez wezwania „módlmy się”. 

ź Psalmodia - składa się z psalmu porannego, pieśni ze Starego 
Testamentu i psalmu pochwalnego, po których odmawiamy 
aklamację: „Chwała Ojcu i Synowi …”. 

ź Jutrznia rozpoczyna się Wezwaniem: „Boże wejrzyj ku 
wspomożeniu memu …”, podczas którego należy się przeżegnać 
i odpowiedzieć: „Panie, pospiesz ku ratunkowi memu”. 

ź Odśpiewanie pieśni Zachariasza („Błogosławiony Pan Bóg 
Izraela…”), wraz z jej antyfoną, wyrażającą chwałę odkupienia 
i dziękczynienia. 

ź Błogosławieństwo - kapłana kończące się słowami: „Bogu niech 
będą dzięki”, a w przypadku jutrzni odmawianej prywatnie: 
„Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszystkiego zła 
i doprowadzi do życia wiecznego. Amen”.

ź Wspólne odmawianie aklamacji: „Chwała Ojcu i Synowi 
i Duchowi Świętemu…”, dodając „Alleluja” (poza okresem 
Wielkiego Postu). 

ź Recytowanie lub śpiewanie odpowiedniego hymnu -
wybieranego w zależności od dnia i okresu liturgicznego. 

ź Krótkie czytanie fragmentu z Pisma Świętego - dobrane do 
danego dnia lub okresu liturgicznego. 

ź Modlitwa Pańska „Ojcze nasz…”.

Jutrznia w Kościele katolickim to pierwsza godzina modlitwy 
brewiarzowej - odmawiana dawniej przez duchownych przed 
wschodem słońca - w dzisiejszej formie (od 1971 r.) jest uświęceniem 
porannych godzin dnia, poprzez wspomnienie zmartwychwstania 
Chrystusa, uwielbianiem i wychwalaniem Bożego Majestatu. 

ź Prośby o uświęcenie rozpoczynającego się dnia.

Ten wyjątkowy święty to patron rodzin, energetyków
i przedsiębiorców, całkowicie oddany miłości do Matki Bożej. 
Założyciel organizacji „Rycerstwo Niepokalanej” oraz klasztoru 
franciszkanów w Niepokalanowie. Uważał, że media można 
wykorzystywać w celu ewangelizacji. Wszystkie zdobycze techniki 
chciał użyć dla Maryi. Pasjonat radia, założyciel elektrowni, twórca 
projektu statku kosmicznego. O. Maksymilian Kolbe został 
beaty�ikowany przez papieża Pawła VI w 1971 roku. Jedenaście lat 
później, 10 października 1982 jego kanonizacji dokonał papież Jan 
Paweł II. 

Ponadczasowe	rady	św.	Ojca	Maksymiliana:	

„Co chwila bądź lepszy. Teraz czas drogi.”

„Zaufajmy więc Bogu, a zaufajmy bez granic. Ufajmy, że jeżeli tylko 
starać się będziemy pełnić Jego Wolę, nic nas prawdziwie złego 

spotkać nie może, choćbyśmy i w tysiąc razy trudniejszych 
czasach żyli.”

Jak się modlić? Jutrznia

Około V wieku w Egipcie rozwinął się ruch pustelniczy. 
Pustelnicy zostawili po sobie apoftegmaty – krótkie, trafne 
wypowiedzi odpowiadające na konkretne pytanie czy też opisujące 
jak w danej sytuacji zachował się ten czy inny mędrzec (kiedy 
popadł w zniechęcenie i ciemność wewnętrzną, kiedy ktoś go 
oszukiwał, kiedy go o coś poprosił, kiedy go namawiał, żeby kogoś 
osądził, itp.). Uderzające jest to, że chociaż warunki życia bardzo się 
od tego czasu zmieniły, to same sytuacje pozostają aktualne. Mamy 
tu okazję skorzystać z przemyśleń nietuzinkowych ludzi, którzy 
długie lata poświęcili odkrywaniu tego, co nam służy a co nie, 
w relacji z Bogiem i z ludźmi. Ich osądom ufali nie tylko współcześni, 
ale też kolejne pokolenia. Z wydań książkowych godnymi polecenia 
są pozycje Wydawnictwa Tyniec, na przykład „Apoftegmaty Ojców 
Pustyni”. Wpisując na YouTube „apoftegmaty ojców pustyni” 
znajdziemy sporo treści na kanale opactwa tynieckiego. Są tam 
zarówno nagrania samych apoftegmatów jak też komentarze 
benedyktynów. To jest ten rodzaj lektury, do którego fragmentów 
się wraca w zależności od tego z czym akurat się mierzymy. 
Zachęcamy serdecznie do czytania i słuchania.

Święto Matki Bożej Siewnej w tradycji ludowej

8  w r z e ś n i a  t o  w  k a l e n d a r z u 
l i t u rg i c z n y m  d z i e ń  N a r o d z e n i a 
Najświętszej Maryi Panny, natomiast w 
tradycji ludowej obchodzony jest jako 
święto Matki Boskiej Siewnej. Jest ona 
patronką zasiewów, ozimin i jesiennych 
prac polowych. Wierzono dawniej, że 
właśnie wtedy Matka Boska przechodzi 
przez zasiane pola i błogosławi je, dzięki 
czemu będą obfite plony. 

Pierwszej orce oraz pierwszemu 
zasiewowi oraz sadzeniu towarzyszyły 
różne obrzędy agrarne. Były one 
przejawem troski o plony, miały 
zapewnić przyszłoroczny urodzaj. Do 

siewnego ziarna dosypywano ziarno wyłuskane z kłosów święconych 
w bukietach w święto Matki Boskiej Zielnej. W niektórych okolicach 
słomę po wykruszonych ziarnach zakopuje się przed siewem na 
początku zagonu – zarówno przy siewie zboża ozimego, jak jarego. 
Dodawano też ziele poświęcone w oktawę Bożego Ciała, bazie z palm 
wielkanocnych lub ziarno z wykruszonego wieńca dożynkowego. 
Miało to zapewnić urodzaj, zabezpieczyć zboża przed myszami, 
robactwem, wszelkimi nieszczęściami. Całe ziarno przeznaczone do 
siewu kropiono święconą wodą, a rozpoczynając siew gospodarz 
rzucał pierwsze jego garście na krzyż i ręką kreślił w powietrzu znak 
krzyża. Zapewniał sobie w ten sposób – jak wierzono – 
błogosławieństwa Boże, a tym samym obfite plony, ochronę przed 
gradobiciem, suszą i nadmiarem deszczu. 

INTENCJE MSZALNE 
Poniedziałek – 05.09.2022  
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 5) 
Wtorek – 06.09.2022  
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 6) 
Środa – 07.09.2022 
 7:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 7) 

 20:00 

+ Za śp. Mieczysława Kopeć 
+ Za śp. Władysława w rocznicę śmierci i Zofię Pateckich 
+ Za śp. Wojciecha Siarę 
+ Za śp. Jerzego Gryglika 
+ Za śp. Mariannę Herjan 
+ Za śp. Apolonię Sochę 
+ Za śp. Eugeniusza Kuchtę 
+ Za śp. Mariana Bednarczyka 
+ Za śp. Halinę Krawczyk 
+ Za śp. Genowefę Jaskółkę 
+ Za śp. Edwarda Baran 
+ Za śp. Władysławę Bednarczyk 

Czwartek – 08.09.2022 –  Święto Narodzenia NMP 
 7:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 8) 
 18:00 + Za śp. Marię Kmita, rodziców: Helenę i Edwarda 
Piątek – 09.09.2022 – św. Piotra Klawera, prezbitera; bł. Anieli 

Salawy 
 7:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 9) 
 18:00 + Za śp. Zbigniewa Nowaka (od żony) 
Sobota – 10.09.2022  
 7:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 10) 

 18:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę 
Matki Bożej dla Zofii i Krzysztofa Fundament w 50. 
rocznicę ślubu 

Niedziela – 11.09.2022  
 7:00 + Za śp. Jana Kośnik w 6. rocznicę śmierci 

 9:00 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Jacka z racji urodzin i imienin 

 10:30 
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i potrzebne 
łaski dla Renaty Hejmo w 40. rocznicę urodzin 
+ Za śp. Józefa Jaskółkę w 1. rocznicę śmierci 

 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 
 18:00 + Za śp. Zofię Binczycką (greg. 11) 

Czym są APOFTEGMATY?


