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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 15,1-8)
Jezus powiedział do swoich uczniów:
„Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który uprawia. Każdą latorośl, która we Mnie nie przynosi
owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki
słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwać będę. Podobnie jak latorośl nie może przynosić
owocu sama z siebie, o ile nie trwa w winnym krzewie, tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem
krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie
możecie uczynić. Ten, kto we Mnie nie trwa, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. I zbiera się ją, i wrzuca do
ognia, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, poprosicie, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni.
Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami”.
Owoce nie pojawiają się z dnia na dzień. Potrzebują czasu - jedne więcej, inne mniej. Potrzebują też odpowiednich warunków: słońca,
wody, nawozu. W zależności od warunków, ta sama roślina przynosi owoce czasem lepsze, czasem gorsze, czasem w ogóle. Czy ja sobie
dokładnie przemyślałem, co ma być owocem mojego życia? Czy konsekwentnie stwarzam warunki, które mnie do tego przybliżają, czy
po prostu daję się porwać temu, co przynosi życie?

Najświętsza Maryja Panna Królowa Polski –
główna Patronka Polski

Tytuł Matki Bożej jako Królowej naszego narodu sięga II połowy
XVI wieku. Wówczas renesansowy poeta Grzegorz z Sambora
nazwał Maryję Królową Polski i Polaków. W XVII w. po zwycięstwie
odniesionym nad Szwedami i cudownej obronie Jasnej Góry król Jan
Kazimierz 1 kwietnia 1656 roku w katedrze lwowskiej uznał Maryję
Królową Królestwa Polskiego i swe ziemie polecił jej obronie. Choć
śluby Jana Kazimierza odbyły się przed obrazem Matki Bożej Łaskawej
we Lwowie, to jednak przyjęło się przekonanie, że to obraz Matki Boskiej
Częstochowskiej najlepiej oddaje wizerunek Królowej Polski. Pierwsza
koronacja częstochowskiego cudownego obrazu odbyła się w 1717 r.
Jednak wprowadzenie Święta Matki Boskiej Królowej Polski odbyło się
dopiero w 1920. Nieprzypadkowo wybrano dzień 3 Maja, w ten sposób
podkreślono więzi z Sejmem Wielkim i Konstytucją z 1791 r.
3 maja 1966 roku prymas Polski kard. Stefan Wyszyński
w obecności Episkopatu Polski i tysięcznych rzesz oddał naszą ojczyznę
w macierzystą niewolę Maryi, rozpoczynając nowe tysiąclecie Polski.
źródło: www.brewiarz.pl

Matka i Królowa
w sercach Polaków

• Władysław Herman
uleczony cudownie,
jak twierdził przez
Matkę Bożą, ku jej
czci wystawił okazałą
świątynię w Krakowie
„na Piasku”;
• Bolesław Wstydliwy
wprowadził zwyczaj
odprawiania
Rorat
w Adwencie;
• Stefan
Czarniecki
przed każdą bitwą
odmawiał „Zdrowaś
Maryja”;
• Jan Sobieski jako
zawołanie do boju
https://opoka.news/aktualnosci/4090
pod Wiedniem dał
wojskom imię Maryi (do dziś 12 września w rocznicę wiktorii
wiedeńskiej ustanowione jest święto Imienia Maryi);
• Na palcu hetmana Stanisława Żółkiewskiego wiele lat po śmierci
znaleziono pierścień z napisem „Mancipium Mariae” (własność
Maryi).
źródło: www.brewiarz.pl

Z kroniki parafialnej...
•	3 maja 1960 roku ksiądz Marian Pałęga wystosował pismo do
Kurii Metropolitarnej z prośbą o odprawienie mszy odpustowej w murach budującego się kościoła. 4 maja Kuria wydała
zgodę, ale tylko na rok 1960 przy ścisłym zachowaniu przepisów prawa liturgicznego.
•	5 maja 1960 roku odbyła się pierwsza msza odpustowa
w budującym się kościele.

http://nowahistoria.interia.pl/kartka-z-kalendarza/news-16-kwietnia-1966-r
-obchody-milenium-chrztu-polski-zaklocone-,nId,1717440

•	3 maja 1966 r. w Częstochowie, na Jasnej Górze z inicjatywy
prymasa Polski kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczęły
się główne uroczystości Milenium Chrztu Polski. W uroczystościach wzięli udział również parafianie z Michałowic.

Czym jest odpust parafialny?

W kościele katolickim odpust parafialny to uroczystość patrona danego
kościoła.
W okresie prześladowań chrześcijanie nie budowali świątyń, ale spotykali się w domach, które nazywano Domus Ecclesiae, czyli Kościoły Domowe. Od IV wieku zaczęły pojawiać się kościoły, które często
powstawały w miejscach męczeńskiej śmierci chrześcijan lub nad ich
grobami. W taki sposób świątynie zyskiwały swoich patronów, a dzień
w którym wspominano owego patrona, stawał się świętem całej parafii.
Pierwsze kościoły przyjmowały za swoich patronów zwłaszcza Apostołów i świętych męczenników. Potem dedykowano nowe kościoły
Najświętszej Maryi Pannie, a w wiekach późniejszych także Jezusowi
Chrystusowi, Duchowi Świętemu.
Współcześnie odpusty to uroczystości charakterystyczne dla kościoła
w Polsce, poza granicami kraju praktycznie niespotykane. Obecnie kojarzą się one z zewnętrzną otoczką, na którą składają się przede wszystkim festyny, kramy z zabawkami i słodyczami. Jednakże odpust parafialny ma przede wszystkim wymiar duchowy.
Od 1949 roku (data erygowania Parafii NMP Królowej Polski w Michałowicach), do 1990 roku dzień 3 maja przypadał w niedzielę tylko
w latach 1953, 1959, 1964, 1970, 1981 oraz 1987. W pozostałych latach, ponieważ dzień 3 maja nie był dniem wolnym od pracy, odpusty
parafialne odbywały się w niedzielę po dniu 3 maja. W Archiwum Kurii
Metropolitalnej w Krakowie znajdują się pisma księdza Mariana Pałęgi
zawierające jego prośbę o zgodę na binację lub trynację Mszy św. związane z uroczystościami odpustowymi w Michałowicach.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 30.04.2018 – św. Piusa V, papieża
7:00 + Lesława Dyląg
18:00 + Apolonię i Mariana Krzyworzeka i zmarłych z rodziny
Wtorek – 01.05.2018 – św. Józefa, rzemieślnika
+ J ana i Helenę Bugajskich, Janinę Pietrzyk i zmarłych
18:00
z rodziny
Środa – 02.05.2018 – św. Atanazego, biskupa
7:00 + Krzysztofa Gurbiel w 10. rocznicę śmierci
18:00 + Ryszarda Krawczyk
O zdrowie i potrzebne łaski dla Haliny
+ Ariadnę Kozłowską
20:00 + Ryszarda Laskowskiego
+ Damiana Strzałkę
+ Stefana Chećko
Czwartek – 03.05.2018 – Uroczystość NMP Królowej Polski,
Odpust Parafialny
7:00 + Piotra Ciaranek
9:00 + Kazimierę Ciaranek w 6. rocznicę śmierci
W intencji wszystkich Parafian
11:30 Dziękczynna z prośbą o zdrowie, potrzebne łaski i opiekę
Matki Bożej dla Teresy i Piotra w 50. rocznicę urodzin
17:00 + Stanisława Mozdyniewicz i zmarłych z rodziny
Piątek – 04.05.2018 – św. Floriana, męczennika
Dziękczynna z prośbą o błogosławieństwo Boże i opiekę
7:00
Matki Bożej dla Marii, Stanisława i Zofii
18:00 W intencji Straży Pożarnej z Michałowic i Wilczkowic
Sobota – 05.05.2018 – św. Stanisława Kazimierczyka
7:00 + Jerzego, Marii i Tadeusza Knapik
18:00 + Julię Wójcik i męża Józefa
Niedziela – 06.05.2018 – VI Niedziela Wielkanocna,
święto świętych apostołów Filipa i Jakuba
7:00 + Mariannę Jurkowską, męża Stanisława i zmarłych synów
9:00 + Mariannę Brożek w 2. rocznicę śmierci i Józefa męża
W intencji rodziców i dzieci przystępujących do I Komunii
11:00
Świętej
17:00 + Julię Wójcik w 2. rocznicę śmierci, Józefa Wójcik

„Jestem, pamiętam, czuwam…”

Apel Jasnogórski (autor nieznany) to wieczorna modlitwa kierowana do Matki Bożej w intencji Ojczyzny i Kościoła, przeżywana indywidualnie lub we wspólnocie, odprawiana w sanktuariach
maryjnych i innych świątyniach, w niektóre uroczystości i święta
maryjne, zwłaszcza na zakończenie nabożeństw wieczornych. Apel
Jasnogórski sprawowany jest szczególnie uroczyście – jako odrębne
nabożeństwo maryjne – na Jasnej Górze codziennie o godzinie 21:00
od 8 grudnia 1953 roku.
„Wypowiadając te słowa: Maryjo, Królowo Polski, jestem przy
Tobie, pamiętam, czuwam, nie tylko dajemy świadectwo duchowej
obecności Bogarodzicy pośród pokoleń zamieszkujacych polską
ziemię. Słowa: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”, są bowiem
zarazem wyznaniem miłości, którą pragniemy odpowiedzieć na miłość, jaką jesteśmy odwiecznie miłowani”
Jan Paweł II

Z okazji Dnia św. Floriana

WSZYSTKIM STRAŻAKOM
Z MICHAŁOWIC I WILCZKOWIC

składamy najserdeczniejsze życzenia, niech odpowiedzialna
służba będzie powodem do dumy i satysfakcji.
Księża i parafianie

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na V Niedzielę Wielkanocy – 29.04.2018
DZIŚ MSZE ŚWIĘTE: 7:00, 9:00, 11:00, 17:00.
•	We wtorek rozpocznie się miesiąc maj w szczególny sposób
poświęcony Matce Bożej. Codziennie gromadzić się będziemy na
Mszy św. wieczornej, po której będzie tak ukochane przez starszych
i młodszych nabożeństwo majowe. Pierwsze nabożeństwo majowe
30 kwietnia po Mszy św. o godz. 18:00.
•	W czwartek, 3 maja będziemy przeżywali Uroczystość
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, głównej patronki
naszej Ojczyzny. Dzień odpustu w naszej parafii. Msze św.
o godz. 7:00, 9:00, 11:30 suma odpustowa i 17:00. Na Mszę
św. o godz. 11:30 i procesję szczególnie zapraszamy dzieci do
sypania kwiatów, dzieci z kl. IV w strojach komunijnych, osoby do
niesienia feretronów, Straż Pożarną z Michałowic i Wilczkowic,
Harcerzy, Orkiestrę, Maksistrantów i Służbę Liturgiczną.
•	Możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania
przed odpustem i I Piątkiem miesiąca w środę od 18:30 – 20:00.
•	W środę o godz. 20:00 Msza św. zbiorowa i adoracja
Najświętszego Sakramentu oraz Nowenna do NMP Królowej
Polski i Apel Jasnogórski.
•	W tym tygodniu także Pierwszy Piątek i Pierwsza Sobota
miesiąca. Odwiedziny chorych z sakramentami świętymi w sobotę
(5.05) od ok. godz. 8:00.
•	W piątek (4.05) będziemy obchodzić wspomnienie św. Floriana
– patrona strażaków. Zapraszamy na Mszę św. o godz. 18:00
w intencji Strażaków z Michałowic i Wilczkowic.
•	Uroczystość I Komunii Świętej w naszej parafii będzie w niedzielę
(6.05) na Mszy św. o godz. 11:00. Prosimy o udostępnienie kościoła
tylko dla dzieci i ich rodzin.
•	Spotkania dzieci z klas III przygotowujących się do I Komunii
Świętej: w poniedziałek (30.04) w godz. 16:30–17:45, w środę
(2.05) i piątek (4.05) w godz. 16:00–17:45. Spowiedź św. dla
dzieci z klas III i rodziców w sobotę (5.05) w godz. 10:00–11:00.
•	Młodzież naszej parafii przyjmie Sakrament Bierzmowania
w piątek (11.05) na Mszy św. o godz. 18:00.
•	Dzieci z klas IV będą przeżywać Rocznicę I Komunii Św. 13 maja
na Mszy św. o godz. 11:00.

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.

