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Słowa Ewangelii według świętego Łukasza (Łk 4,16-21) 

Jezus przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował. W dzień szabatu udał się swoim zwyczajem do synagogi i powstał, aby 
czytać. Podano Mu księgę proroka Izajasza. Rozwinąwszy księgę, znalazł miejsce, gdzie było napisane: «Duch Pański 
spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, 
a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana». Zwinąwszy księgę, oddał 
słudze i usiadł; a oczy wszystkich w synagodze były w Niego utkwione. Począł więc mówić do nich: «Dziś spełniły się te 
słowa Pisma, które słyszeliście».

„Umiłowawszy swoich na świecie, do końca ich umiłował”. Przez cały rok liturgiczny towarzyszymy Jezusowi w różnych momentach 
Jego życia i nauczania na ziemi. Rozpoczynając Święte Triduum, wchodzimy w tajemnicę ostatecznego wypełniania się Bożego planu 
zbawienia. Wszystko, co Chrystus czynił, prowadziło do tych dni – do ustanowienia Eucharystii, śmierci na krzyżu i Zmartwychwstania. 
W tym świętym czasie klęknijmy przed tajemnicą umiłowania „do końca”. Nie uciekajmy myślą i sercem od Chrystusa, który uniża się przed 
człowiekiem i prosi o nasze otwarcie się na Jego miłość – tak inną od naszych wyobrażeń.

Błogosławiony Bartolo Longo: „Moje powołanie to pisać o Maryi, 
służyć Maryi, kochać Maryję”

Bartolo Longo urodził się 10 lutego1841r. w Latiano (południowe Włochy), 
w średniozamożnej rodzinie. Jego rodzice byli bardzo religijni. Po ukończeniu szkoły średniej 
podjął studia prawnicze na Uniwersytecie Lecce oraz w Neapolu. Był uczestnikiem wystąpień 
antyklerykalnych i członkiem satanistycznej sekty spirytystów. Pod wpływem swojego 
przyjaciela nawrócił się, a następnie podjął studia prawnicze ukończone doktoratem. Był 
zaangażowany w pomoc chorym w szpitalu, działał też na polu religijnym, został tercjarzem 
dominikańskim i przyjął imię Brat Różaniec. 

13 listopada 1875 sprowadził do Pompejów wizerunek Maryi Różańcowej, który wiele lat 
później nazwał „narzędziem do realizacji jednego z największych zamierzeń Bożego 
Miłosierdzia”. Na polecenie biskupa diecezji zaczął zbierać fundusze na budowę kościółka dla 
ubogich mieszkańców Pompejów. W ciągu 20 lat powstała okazała świątynia, a przy niej domy 
wychowawcze dla dzieci więźniów, sierot, szkoły, warsztaty, drukarnia i liczne miejsca pracy dla 
okolicznych mieszkańców. Po kilkudziesięciu latach pracy, wskutek oskarżeń o defraudacje
i szkody społeczne, jakie wysuwali dawni przyjaciele-antyklerykałowie, a także dwaj 
nieprzychylni księża, Bartolo zrzekł się wszelkich praw do świątyni oraz innych inicjatyw. 
Następnie został pozbawiony dachu nad głową przez swoich zadłużonych pasierbów, którzy 
wyprzedawali rodzinny majątek. Wskutek tego, bez grosza przy duszy, jako 84-letni starzec, 
wrócił do rodzinnego Latiano. Zrehabilitowany od wszystkich zarzutów, ostatnie pół roku życia 
spędził w sanktuarium w Pompejach . 

Bartolo Longo zmarł 5 października 1926 r. w opinii świętości. Został beaty�ikowany przez 
papieża Jana Pawła II 26 października 1980 r. Zbudowany przez niego kościół znajduje się pod 
osobistym zarządem papieża, jest też najważniejszym „kościołem różańcowym” na świecie.

Z jakiej rośliny upleciono 
koronę cierniową Jezusa?

Rośliny cierniste: Dwukolczak	
śródziemnomorski, Krwiściąg	 ciernisty 
i Głożyna	cierń	Chrystusa to trzy
gatunki roślin wymieniane jako materiał, z którego upleciono 
cierniową koronę Jezusa. Uważa się, że korona została 
zrobiona z przypadkowych gałęzi przygotowanych na opał, 
leżących wokół ogniska. W czasach biblijnych podstawowym 
materiałem opałowym były gałązki ciernistych drzew 
i krzewów oraz łodygi zaschniętych roślin. Ukoronowania 
Jezusa cierniem dokonano w Pretorium Piłata, gdzie 
prawdopodobnie rozpalano ognisko lub na dziedzińcu 
Najwyższego Kapłana Kajfasza. Najpopularniejszą rośliną 
ciernistą służącą na opał (do dziś występującą powszechnie 
w Ziemi S�więtej) jest krwiściąg	ciernisty. To niewysoki krzew 
o widlasto rozgałęzionych cierniach i małych czerwonych 
k w i a t a c h .  Głożyna 	 c ierń 	 Chrys tusa 	 j e s t  w ys o k i m 
majestatycznym drzewem o zwisających c ienkich 
zygzakowatych gałązkach, bardzo łatwo zapalających się. 
U podstawy każdego liścia wyrastają dwa ciernie, jeden, 
wyprostowany o długości 1,5 cm, drugi, krótszy, hakowato 
zagięty. Obecnie rośnie kilka drzew tego gatunku na 
wschodnich stokach góry S�wiątynnej w Jerozolimie. 

Baranek wielkanocny

O zwyczaju święcenia baranka 
m o ż n a  o d n a l e ź ć  i n f o r m a c j e 
w źródłach pochodzących już z VII 
wieku. Tradycję stawiania baranka 
na stole wielkanocnym wprowadził 
papież  Urban V w XIV wieku. 
W Polsce pojawił się dopiero w XVII 
wieku. Jego celem było przypomi-
nania o przesłaniu S�wiąt Wielkiej 
Nocy.

Baranek jest symbolem Chrystusa Zmartwychwstałego. 
Przypomina o tym, że Chrystus jako Paschalny Baranek odkupił ludzi, 
a także że wszyscy jesteśmy wezwani na ucztę Baranka, o której mówi 
Apokalipsa św. Jana.

Baranki stawiane na stołach były pieczone z ciasta w formie 
o specjalnym kształcie lub wyciskane z masła. Obecnie najczęściej 
spotykane są te z masy cukrowej. Jednak stół można także 
udekorować �igurką z gipsu, porcelany, szkła lub innego materiału.

Z� ródło: Rytuał	domowy, red.  ks. R. Nowacki i inni

„Alleluja! Jezus Panem Jest!
On zmartwychwstał, żyje, stoi pośród nas,

Alleluja ! Radujmy się!
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest…”

Drodzy parafianie, z okazji Świąt Wielkanocnych 
życzymy, aby Jezus napełniał każdy dzień Waszego 
życia prawdą i Słowem Bożym, aby przypominał 
Wam, że każdy dzień jest wezwaniem, pielgrzymką 
i drogą do Boga.

Niech Zmartwychwstały obdarza nieskończoną siłą, 
odwagą i mocą, niech pomaga stale pokonywać 
wszystkie trudności, kłopoty i własne słabości, niech 
obdarowuje Wasze rodziny miłością, a na drogach 
życia stawia życzliwych i wartościowych ludzi.

Jezus, który jest miłością, cierpiał z miłości i umarł 
z miłości.  Przypominał , że jedyne, co warto czynić na 
świecie, to miłować.

Dobrych i błogosławionych 
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Wasi Duszpasterze

Pozdrowienie wielkanocne
Od czasów Grzegorza Wielkiego, czyli od przełomu VI i VII 

wieku, w poranek wielkanocny chrześcijanie pozdrawiali się 
słowami: „Chrystus Zmartwychwstał”. Odpowiedzią były słowa: 
„Prawdziwie Zmartwychwstał”. Tę formułę włączono do liturgii 
Wielkiej Niedzieli. Kapłan przed rozpoczęciem procesji 
rezurekcyjnej oznajmia wiernym: „Chrystus zmartwychwstał”. 
Wtedy cały Kościół odpowiada: „Prawdziwie zmartwychwstał”. 

Powinniśmy wrócić do tej tradycji, by nie tylko w samą 
uroczystość  Wielkanocną, ale i w całym okresie wielkanocnym 
w ten sposób wyznawać naszą wiarę w zwycięstwo nad śmiercią 
i szatanem.

„Aby dojść do nieba trzeba oderwać się od ziemi”
św. Teresa

„Tam gdzie jest miłość, nie ma cierpienia, a jeśli nawet jest, 
to samo staje się przedmiotem miłości”

św. Augustyn

„Na tej ziemi każdy ma swój krzyż, ale musimy robić tak 
aby nie być złym łotrem”

św. Pio

„Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera się - na próbę”
św. Jan Paweł II



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.

Do użytku
wewnętrznego

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

Z okazji Imienin życzymy
Panu Markowi Bochenkowi,

aby każdy dzień upływał 
w zdrowiu, szczęściu i radości,
a Matka Boska otaczała opieką

Księża i parafianie

INTENCJE MSZALNE 
 

Poniedziałek w oktawie Wielkanocy – 22.04.2019  

 7:00 
+ Dziękczynna z prośbą o zdrowie, błogosławieństwo 
 Boże dla Ewy i Władysława w 40. rocznicę ślubu 

 9:00 + Za śp. Jerzego Jaskółkę 
 10:30 + Za śp. Zenona Górkę i zmarłych z rodziny 
 12:00 W intencji dzieci, rodziców i chrzestnych 
 18:00 + Za śp. Aleksandra Jędryszka w 4. rocznicę śmierci 
Wtorek w oktawie Wielkanocy – 23.04.2019  

 18:00 
+ Za śp. Wojciecha Chećko, żonę Petronelę, córkę Józefę  
 i syna Stanisława 

Środa w oktawie Wielkanocy – 24.04.2019  
 7:00 + Za śp. Sabinę Nogieć 

 20:00 

O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski i opiekę Matki 
Bożej dla wszystkich, którzy przyczynili się, aby liturgia, 
przygotowanie i udekorowanie kościoła miało piękną  
i godną oprawę podczas Triduum Paschalnego i Świąt 
Wielkanocnych 
O zdrowie, błogosławieństwo Boże, opiekę Matki Bożej dla 
naszego kościelnego - Pana Marka Bochenka z okazji 
imienin 
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny 
+ Za śp. Andrzeja Kuklę 
+ Za śp. Kazimierę Zawalską 
+ Za śp. Piotra i Teofilę Pateckich, Macieja i Otylię Banaś 
+ Za śp. Stanisława Banasia 

Czwartek w oktawie Wielkanocy – 25.04.2019 – św. Marka  
 Ewangelisty 

 18:00 
+ Za śp. Bronisławę Nogieć w 17. rocznicę śmierci  
 i męża Antoniego, Konstantego i Katarzynę Nogieć,  
 Jana Chulist 

Piątek w oktawie Wielkanocy – 26.04.2019 
 7:00 + Za śp. Stanisława Nowaka 

 18:00 
+ Za śp. Marię i Leopolda Koza, Bronisławę 

i Franciszka Górka 
Sobota w oktawie Wielkanocy – 27.04.2019 
 7:00 + Za śp. Stanisława Kaczmarskiego 
 18:00 + Za śp. Władysława w 6. rocznicę śmierci i Antoninę Baran 
2. Niedziela Wielkanocna Miłosierdzia Bożego – 28.04.2019  

 7:00 
O błogosławieństwo Boże, potrzebne łaski z racji urodzin  
i imienin dla Marii i Grzegorza 

 9:00 
+ Za śp. Marię Robak, rodziców: Bronisławę i Romana, 
 brata Macieja 

 10:30 
+ Za śp. Tadeusza w 25. rocznicę śmierci i Janinę 
 Głuszczyk 

 12:00 + Za śp. Grzegorza Langnera w 13. rocznicę śmierci 
 18:00 + Za śp. Czesława Dyląga 

 

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

śp. Maria Chwastek

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Droga Krzyżowa ulicami Michałowic - 14.04.2019

Konkurs palm -
Niedziela Palmowa 

14.04.2019


