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II Niedziela Wielkanocna
Święto Miłosierdzia Bożego
8 kwietnia 2018
Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 20,19-31)
Było to wieczorem owego pierwszego dnia tygodnia. Tam, gdzie przebywali uczniowie, drzwi były zamknięte z obawy przed
Żydami. Jezus wszedł, stanął pośrodku i rzekł do nich: „Pokój wam!”. A to powiedziawszy, pokazał im ręce i bok. Uradowali
się zatem uczniowie, ujrzawszy Pana. A Jezus znowu rzekł do nich: „Pokój wam! Jak Ojciec Mnie posłał, tak i Ja was
posyłam”. Po tych słowach tchnął na nich i powiedział im: „Weźmijcie Ducha Świętego! Którym odpuścicie grzechy, są im
odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane”. Ale Tomasz, jeden z Dwunastu, zwany Didymos, nie był razem
z nimi, kiedy przyszedł Jezus. Inni więc uczniowie mówili do niego: „Widzieliśmy Pana!”. Ale on rzekł do nich: „Jeżeli na
rękach Jego nie zobaczę śladu gwoździ i nie włożę palca mego w miejsce gwoździ, i nie włożę ręki mojej do boku Jego, nie
uwierzę”. A po ośmiu dniach, kiedy uczniowie Jego byli znowu wewnątrz domu i Tomasz z nimi, Jezus przyszedł mimo
drzwi zamkniętych, stanął pośrodku i rzekł: „Pokój wam!”. Następnie rzekł do Tomasza: „Podnieś tutaj swój palec i zobacz
moje ręce. Podnieś rękę i włóż ją do mego boku, i nie bądź niedowiarkiem, lecz wierzącym”. Tomasz Mu odpowiedział: „Pan
mój i Bóg mój!”.
Zmartwychwstał. Zrobił już wszystko, co miał zrobić. Zobaczyli, że nie kłamał, że jest wszechmocny, że kocha ich bez granic. Co zrobili
z tym Jego zwycięstwem? Zamknęli drzwi – z obawy przed Żydami… Chrystus przychodzi do ich zamkniętego wieczernika. Przynosi pokój
w przestrzeń ich lęku. Daje im Ducha Świętego. Niedowiarkowi pokazuje rany. Wie, że oni potrzebują, by im dodawać odwagi…
To się już dokonało. Chrystus zwyciężył śmierć i pokonał zło. Wygrał. Co my robimy z Jego zwycięstwem? Czy nie siedzimy za zamkniętymi
drzwiami lęku, wygody? Jezus nadal widzi, jak potrzebujemy umocnienia. Nadal przychodzi przez te zamknięte drzwi – w Komunii, w Słowie,
w małych, codziennych cudach. I wciąż powtarza: Ja was posyłam…

Historia obrazu Miłosierdzia Bożego
Historia powstania obrazu „Jezu ufam Tobie” rozpoczyna się 22 lutego
1931 roku, kiedy to Jezus ukazał się siostrze Faustynie i polecił
namalować swó j wizerunek z dwoma promieniami wychodzącymi z Jego
Serca. Jednak dopiero w 1934 roku w Wilnie to ż yczenie się spełniło.
Ksiądz Michał Sopoć ko (spowiednik s. Faustyny) wyszukał artystę
Eugeniusza Kazimirowskiego, któ ry podjął się tego trudnego zadania.
Efekt koń cowy nie spodobał się. Na widok dzieła siostra Faustyna
rozpłakała się i poskarż yła się Jezusowi: „Kto Cię wymaluje tak pięknym
jakim jesteś ?” W odpowiedzi usłyszała: „Nie na pięknoś ci farby ani pędzla
polega wielkoś ć tego obrazu, ale na łasce Mojej”. Gdy ksiądz Sopoć ko
zapytał, jaki ma być napis na obrazie, Faustyna otrzymała odpowiedź
jeszcze tego samego dnia: „Podaję ludziom naczynie, z któ rym mają
przychodzić do łaski ź ró dła miłosierdzia. Tym naczyniem jest ten obraz
z napisem „Jezu ufam Tobie”.
Podczas trudnych lat komunizmu obraz przechowywano w Wilnie
w jednym z prywatnych domó w. W 1956 roku po renowacji przekazano
obraz do para ii p.w. Swiętego Ducha w Wilnie. Potem przez 40 lat był
w para ii w Nowej Rudzie na Białorusi. Od 2005 roku do chwili obecnej
znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Boż ego w Wilnie.
Opró cz obrazu namalowanego przez E. Kazimirowskiego powstało
wiele innych prac inspirowanych mistyczna wizją siostry Faustyny. Na
uwagę zasługuje wizerunek Jezusa Miłosiernego Adolfa Hyły. Autor (w
kwietniu 1944 r.) o iarował dzieło do klasztoru Matki Boż ej Miłosierdzia
Obraz namalowany w obecności w Łagiewnikach jako wotum za ocalenie rodziny w czasie II wojny
św. s. Faustyny przez E.
ś wiatowej. Po poś więceniu obraz został umieszczony w kaplicy zakonnej,
Kazimirowskiego (Wilno, 1934 r.) gdzie czczony jest do dnia dzisiejszego.

Pieśń Nasze plany i nadzieje
Pieśń ta powstała najprawdopodobniej
w drugiej połowie XIX wieku, po upadku
Powstania Listopadowego (1830-1831).
Kompozytor melodii i autor tekstu tej pieśni
pozostają nieznani. W swoim tekście
nawiązuje ona do przeciwności życiowych,
które pojawiają się w codziennym życiu.
Ratunkiem dla strudzonych ziemskim
życiem dusz jest Miłosierdzie Boże
i nadzieja na życie z Jezusem.

Nasze plany i nadzieje,
coś niweczy raz po raz,
tylko Boże Miłosierdzie,
nie zawodzi nigdy nas.

Obraz namalowany po śmierci
św. s. Faustyny przez A. Hyłę
(Kraków, 1944 r.)

W trudnych chwilach twego życia
nie rozpaczaj, nie roń łez,
ufność w Boże Miłosierdzie
troskom twym położy kres.

Jezu, ufam Tobie od dziecięcych lat.
Jezu, ufam Tobie choćby zwątpił świat.
Strzeż mnie dobry Jezu, jak własności swej
i w opiece czułej duszę moją miej.
Ufność w Miłosierdzie Boże
zapewnienie daje nam,
że w godzinę naszej śmierci
przyjdzie po nas Jezus sam.

Pragnę oddać się dziś Tobie
całym życiem służyć Ci.
Pragnę Boże Miłosierdzie
głosić ludziom w smutne dni.

Orkiestra Echo z Michałowic
Orkiestra Echo powstała w Michałowicach w 1948 roku.
W tym roku będzie obchodzić swoje 70-lecie istnienia. Orkiestra
składa się z 25 muzyków grających na ﬂetach, klarnetach,
saksofonach altowych i tenorowych, waltorni, trąbkach,
barytonach. Posiada grupę basową bazującą na tubie i gitarze
basowej oraz kilkuosobową sekcję perkusyjną.
Orkiestra wielokrotnie była nagradzana i wyróżniana na
różnych konkursach i festiwalach. Od 2017 roku dyrygentem
orkiestry Echo jest Pan Paweł Więcław – absolwent Akademii
Muzycznych w Krakowie, Bydgoszczy i Poznaniu.
Orkiestra czynnie uczestniczy w szczególnie uroczystych
wydarzeniach paraﬁi NMP Królowej Polski w Michałowicach.
Uświetnia swoim brzmieniem uroczystości odpustowe, procesje
Bożego Ciała, prymicje i itp.
Orkiestra prowadzi ciągły nabór członków i chętnych do
nauki gry na wybranym instrumencie. Próby odbywają się
w każdy czwartek o godz. 18:30 w sali remizy w Michałowicach.
ZAPRASZAMY!

Święto Zwiastowania
Święto Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie tradycyjnie obchodzone jest 25 marca (dziewięć miesięcy przed Bożym Narodzeniem), na
pamiątkę dnia, w którym anioł zwiastował Matce Bożej, że urodzi syna. Przez długi czas aż do średniowiecza rozpoczynało ono rok kościelny.
Jeśli Wielkanoc przypada pomiędzy 23 marca a 1 kwietnia, to Zwiastowanie musi być przeniesione na poniedziałek bezpośrednio po Niedzieli
Miłosierdzia Bożego (w tym roku jest to dzień 8 kwietnia).
Święto to nazywane jest także Świętem Matki Boskiej: Ożywiającej (ponieważ kojarzone było z początkiem wiosny, która wyparła zimę),
Roztwornej (bowiem Matka Boska budziła, roztwierała ziemię), Zagrzewnej (nakazywała słońcu świecić jaśniej), Kwietnej (rozkwitały
pierwsze kwiaty) lub Strumiennej (na rzekach i strumieniach roztapiał się lód).
Wierzono, że Maryja jako matka pomoże ziemi i przyrodzie
INTENCJE MSZALN E
w odrodzeniu się. W niektórych rejonach naszego kraju w stodołach
Poniedziałek – 09.04.2018 – Uroczystość Zwiastowania
rozwiązywano snopy zbóż, aby zapewnić sobie urodzaj. Był to także
czas, kiedy wypatrywano powracających do Polski bocianów.
Pańskiego
Symbolizowały one szczęście i powodzenie. Jeżeli bociany nie wróciły
7:00 + Ryszarda Krawczyk
do
swoich gniazd do tego dnia, zapowiadało to nieurodzajny rok.
18:00 + Marię Kmita
Ze Świętem Zwiastowania związane są także przysłowia, na przykład:
Wtorek – 10.04.2018
Na Zwiastowanie, przybywaj bocianie!
18:00 + Andrzeja Bednarczyk
Jakie Zwiastowanie, takie Zmartwychwstanie.
Środa – 11.04.2018
Na Zwiastowanie, kiedy mgła w zaranie, choć słonko jasno
O szczęśliwą podróż, błogosławieństwo Boże i opiekę
wschodzi, znak to niechybnej powodzi.
7:00 Matki Bożej dla dzieci z Chóru Szkoły Podstawowej
Na Zwiastowanie jaskółki się ukazują, ludziom wiosnę
w Michałowicach
zwiastują.
Na Zwiastowanie bocian na gnieździe stanie.
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Zenona Kuchtę w 7. rocznicę śmierci
+ Alojzego Jamborskiego w rocz nicę śmierci, Grzegorza
Obietnice Jezusa związane z kultem obrazu
i Józefę
20:00
„Jezu ufam Tobie” - z Dzienniczka św. s. Faustyny
+ Stanisławę Kopeć
„Obiecuję, że dusza, która będzie czcić ten obraz, nie zginie.
+ Andrzeja Wróbel
Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
+ Damiana Strzałkę
a szczególnie w godzinie śmierci.” (Dz 48)
Czwartek – 12.04.2018
„Jest wiele dusz pociągniętych do mojej miłości przez obraz ten.
7:00 + Wiktora Gadula
Miłosierdzie moje przez dzieło to działa w duszach.” (Dz 1379)
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, bł ogosławieństwo Boże
18:00 i potrzebne łaski dla Anny i Mirosława z synem
Krystianem oraz o łaskę nieba dla syna Mariusza
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
Piątek – 13.04.2018 – św. Marcina I, papieża i męczennika
na Niedzielę Miłosierdzia Bożego – 8.04.2018
7:00 + Lesława Dyląg
Dziś przeżywamy Niedzielę Miłosierdzia Bożego, rozpoczynającą
18:00 + Zdzisława Wikiera
74.
Tydzień
Miłosierdzia.
Sobota – 14.04.2018
W poniedziałek 9 kwietnia przypada Uroczystość Zwiastowania
7:00 + Ryszarda Michulec
Pańskiego. Uroczystość tę obchodzimy w Kościele jako Dzień
O błogosławieństwo Boże w dorosłym życiu, potrzebne
Świętości
Życia oraz Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.
18:00
łaski i opiekę Matki Bożej dla Natalii w 18 . roczn. urodzin
Zapraszamy w poniedziałek na Mszę św. o godz. 18:00. Na tej Mszy św.
Niedziela – 15.04.2018 – III Niedziela Wielkanocna
będzie można złożyć przyrzeczenie duchowej adopcji dziecka
poczętego. Wypełnione deklaracje przynosimy do kościoła
7:00 + Marię i Władysława Bochenek
w Poniedziałek (9.04) na Mszę św. o godz. 18:00. Adoptujący
9:00 + Cecylię, Wacława i Zenona Górka
zobowiązuje
się przez 9 miesięcy, każdego dnia modlić się za dziecko
+ Władysława Nika w 18. rocznicę śmierci, jego żony
11:00
nienarodzone, które jest tylko Bogu wiadome, o uratowanie jego życia.
Janiny i zmarłych z rodziny
Prosimy o przyniesienie świec.
Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo Boże
17:00
i opiekę Matki Bożej dla Zofii Socha w 80 . roczn. urodzin
Pełna treść ogłoszeń na stronie www.paraﬁamichalowice.pl.
Paraﬁa p.w. 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
Kancelaria czynna we wtorki i piątki po wieczornej Mszy św. za wyjątkiem świąt i 1. Piątku miesiąca.

