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Słowa Ewangelii według świętego Jana (J 21,1-14) 

Spotykasz w swoim życiu wielu ludzi. Niektóre spotkania trwają krótką chwilę, inne są początkiem relacji z drugim człowiekiem na wiele lat. Czy 
potrafisz w każdym z tych napotkanych ludzi dostrzec Jezusa? A może poprzez tych ludzi Jezus chce Ci dać jakąś wskazówkę, w którą stronę iść, 
gdzie zarzucić sieć? Albo tylko pobyć przy Tobie. Od Ciebie zależy, czy poznasz w innych Jezusa. I od  Ciebie zależy, czy dasz innym poznać Jezusa 

w sobie, czy spotkanie z Tobą ubogaci drugiego człowieka.

Jezus znowu ukazał się nad Jeziorem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem 
Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz 
dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: 
«Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie ułowili. A gdy ranek 
zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł 
do nich: «Dzieci, macie coś do jedzenia?» Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie 

sieć po prawej stronie łodzi,a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc 
do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!» Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie 
wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się wpław do jeziora. Pozostali uczniowie przypłynęli łódką, ciągnąc za 
sobą sieć z rybami.Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli rozłożone 
ognisko, a na nim ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, które teraz złowiliście». Poszedł 
Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości 
sieć nie rozerwała się. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!» Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: 
«Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz 
Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

Kobiety w Biblii...             Maria Magdalena pochodziła prawdopodobnie z Magdali, wioski leżącej nad zachodnim brzegiem 

jeziora Genezaret w Galilei. Św. Łukasz Ewangelista pisze, że Jezus uwolnił ją spod władzy złych 

siedmiu demonów. Maria Magdalena towarzyszyła potem Jezusowi w Jego wędrówce drogami Ziemi 

Świętej wraz z kilkoma jeszcze kobietami. Ewangeliści: Mateusz, Marek i Łukasz nie wspominają 

o Marii Magdalenie aż do czasu śmierci Jezusa. Widzimy ją stojącą pod krzyżem i wiernie trwająca 

u boku Matki Bożej. Była obecna przy składaniu Jezusa do grobu. Maria Magdalena jako pierwsza 

przybyła wczesnym niedzielnym rankiem do grobu Jezusa. Jej pierwszej ukazał się Zmartwychwstały 

Zbawiciel i nakazał zanieść radosną wieść o Zmartwychwstaniu Apostołom. Dlatego Maria 

Magdalena czczona jest jako Apostołka Apostołów. Dalsze jej losy nie są dokładnie znane. Istnieją przekazy jakoby zamieszkała 

w południowej Francji, gdzie żyła w grocie skalnej jako pustelnica i pokutnica. Do dziś w Prowansji zachowały się legendy, według 

których zginęła na morzu w roku 63, a ciało jej złożono w kościele w Saint Maximin w alabastrowym grobowcu.

 Sanktuarium maryjne na Jasnej Górze jest największym 
na świecie ośrodkiem kultu maryjnego związanym z obrazem 
Matki Bożej, a nie z objawieniami. Nazwa Jasna Góra po raz 
pierwszy pojawiła się w 1388 r. Nadali ją paulini, sprowadzeni 
z Węgier przez księcia Władysława Opolczyka. Klasztor 
wzniesiono w 1393 r. dzięki darowiznom i fundacji Władysława 
II Jagiełły i jego żony Jadwigi. Tu umieszczono przywieziony 
z ziemi halickiej obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem, zwany 
odtąd Obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. Tradycja podaje, że namalował go 
św. Łukasz Ewangelista na deskach stołu, przy którym spożywała posiłki Święta 
Rodzina. Obecność obrazu słynącego łaskami sprawiła, że Wzgórze Jasnogórskie stało 
się miejscem licznych pielgrzymek i skarbcem cennych wotów. W 1909 r. dokonano 
kradzieży klementyńskich koron i sukien przez nieznanych sprawców, ale już 22 maja 
1910 r. odbyła się rekoronacja  koronami ofiarowanymi przez cara Mikołaja II. Obraz 
otrzymał  też nową, koralową sukienkę, ofiarowaną przez kieleckich włościan. 
Cudami słynący Wizerunek Matki  Bożej  Częstochowskiej jest otoczony czcią  również 
w kościele prawosławnym. Sanktuarium odwiedziło trzech papieży; św. Jan Paweł II 
(sześciokrotnie), Benedykt XVI  i Franciszek m. in. ofiarując swoje dary.

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej

Biblia, z greckiego oznacza zwój papirusu, 
księgę. Stary Testament powstawał od ok. XIII 
w. do I w. p.n.e. i był tworzony w j. hebrajskim 
i aramejskim.  Składa się z 46 ksiąg. 

XI Tydzień   Biblijny

Pierwszy  przekład Biblii na łacinę to Wulgata 
św. Hieronima z IV wieku. W IX wieku na język 
staro-cerkiewno-słowiański przekładu dokonali 
Cyryl i Metody. 
Pierwszym zachowanym polskim przekładem 
Biblii był pochodzący z pierwszej połowy XV 
wieku Psałterz floriański. Kościół katolicki 
w Polsce  aż  do  XX wieku  korzys ta ł 
z przełożonej z Wulgaty Biblii Jakuba Wujka 
(1599). Obecnie wśród katolików najbardziej 
popularna jest  wydana w 1965 Bibl ia 
Tysiąclecia; to pierwszy polski katolicki przekład 
całej Biblii z języków oryginału.

Nowy Testament spisywano w I wieku w języku 
greckim. Obejmuje 27 ksiąg ( Ewangelia,  Dzieje 
Apostolskie, Listy i Apokalipsę św. Jana).  
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Do użytku

= W poniedziałek (13.05) w liturgii wspominamy Matkę 
Bożą Fatimską. Zapraszamy w tym dniu na Nabożeństwo 
Fatimskie o godz.20.00.

Pełna treść ogłoszeń na stronie .www.parafiamichalowice.pl

= Spotkanie Rady Duszpasterskiej i Rady Ekonomicznej 
w niedzielę (12.05) po Mszy św. o godz. 18.00.

= Spotkania l iturgiczne w kościele  kandydatów 
do bierzmowania z kl. III gim. i kl.VIII SP będą w : środę 
(15.05) godz.17:00;  piątek (17:05) godz.16:30;  
poniedziałek (20.05) godz.16:30; środa (22.05) godz.17:00.

= Spotkanie wszystkich ministrantów w piątek (10.05) 
o godz.17.00 w kościele.

= Uroczystość rocznicy I Komunii św.  dla dzieci z klas IV 
w niedzielę (12.05.) na Mszy św. o godz.12:00. Spotkanie 
Liturgiczne w środę (8.05) o godz.16.00 w kościele. 
Spowiedź św. dla dzieci i rodziców w piątek(10.05) 
od godz.16:30 do 18:00. 

=  W ramach 70-lecia naszej parafii, organizujemy 

8-dniową, samolotowo-autokarową pielgrzymkę 

do Fatimy i Santiago de Compostela od 15 – 22 września 

2019 r. Szczegółowe informacje na tablicy ogłoszeń przed 

kościołem, na stronie internetowej parafii, w zakrystii 

lub kancelarii.

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE 
III Niedziela Wielkanocna – 05.05.2019

= We wszystkich diecezjach w Polsce obchodzona jest  dziś 
Niedziela Biblijna, która rozpoczyna Tydzień Biblijny. 
Zatem zachęcamy do wczytywania się  i rozważania Słowa 
Bożego.

= Nabożeństwa majowe - codziennie po Mszy św. 
o godz.18:00.

O świętym Filipie wiemy, że pochodził z Betsaidy, prawdopodobnie był 

żonaty i miał kilka córek. Należał do uczniów Jana Chrzciciela. Wymieniany 

jest także w gronie wybranych przez Jezusa Chrystusa apostołów. Tradycja 

wschodnia podaje, że Filip głosił Ewangelię w  okolicach Donu i Dniepru, 

Lidii, Frygii (Azja Mniejsza) i Azocie. Został powieszony na słupie  we Frygii 

w 80 roku n.e.  Zgodnie z tradycją przyjmuje się, że apostoł zginął śmiercią 

męczeńską, przez przywiązanie do krzyża w kształcie litery T. Święty Filip jest 

patronem  wielu miast, patronuje również kapelusznikom i cukiernikom. 

W Polsce jego wspomnienie obchodzone jest 6 maja jako święto liturgiczne 

razem ze św. Jakubem. Jakub z Piotrem i Janem,  należał do grupy Apostołów 

najbliższych Jezusowi.   Był świadkiem  wskrzeszenia córki Jaira, przemienienia na Górze Tabor oraz modlitwy w Ogrójcu. Tradycja 

podaje, że św. Jakub po Zesłaniu Ducha Świętego udał się do Hiszpanii, żeby tam głosić Dobrą Nowinę.  Po  powrocie do Judei 

odgrywał w Kościele apostolskim rolę pierwszoplanową. Był  biskupem Jerozolimy. W Kościele Zachodu św. Jakub jest patronem 

Hiszpanii i Portugalii, oraz walk z islamem, zakonów rycerskich i opiekunem pielgrzymów. Na Wschodzie patronuje rybakom 

i aptekarzom.

ŚWIĘCI APOSTOŁOWIE FILIP I JAKUB (MŁODSZY)

śp. Alfreda Kwiatkowska

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

Z naszej wspólnoty parafialnej odeszła

Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie...

śp. Katarzyna Mądry

INTENCJE MSZALNE 

Poniedziałek –
 

06.05.2019
 

–
 

św. Apostołów Filipa i Jakuba
 

 
18:00

 

+ Za śp. Stanisława Kaczmarskiego
 

(od wnuka Bartka)
 +

 
Za śp. Zofię Obrusik

 
(greg.

 
6)

 Wtorek
 

–
 

07.05.2019
  

 
18:00

 
+

 
Za śp. Zofię Obrusik

 
(greg.

 
7)

 Środa
 

–
 

08.05.2019 –
 

św. Stanisława, głównego patrona Polski
 

 
18:00

 
O zdrowie błogosławieństwo Boże dla męża Pawła

 

 20:00  

O szczęśliwe rozwiązanie dla Elżbiety Walaszek i o zdrowie 
błogosławieństwo Boże dla rodziny Walaszek, Miodek  
i Nogieć  
O zdrowie i potrzebne łaski dla  Haliny  
O zdrowie, potrzebne łaski, cierpliwość w chorobie, opiekę 
Matki Bożej dla Izabeli  

+ Za śp. Andrzeja Kuklę  (od rodziny Majtyków)  

+ Za śp. Józefa Nowak, zmarłych z rodziny Nowak  

i Prześliców  

+ Za śp. Kazimierę Zawalską
 

(od wnuczki Ani z rodziną)
 

+ Za śp. Wiesława Mazurek, Zofi ę
 

i Stefana Jaskółka
 

+ Za śp. Zdzisławę, Zofię i Stanisława Jurkowskich
 

+ Za śp. Zofię i Stanisława Tochowicz, Marię i Tomasza 
Sulawa i zmarłych z rodziny

 

+ Za śp. Zofię Obrusik
 

(greg.8)
 

Czwartek –

 

09.05.2019

  
 

18:00

 

+

 

Za śp.

 

Zofię Obrusik (greg. 9)

 

Piątek –

 

10.05.2019

 

7:00

 

+ Za śp. Zofię Obrusik

 

(greg.10)

 
 

18:00

 

+ Za śp. Stanisława i Stanisławę Nogieć

 

Sobota –

 

11.05.2019

 

7:00

 

+ Za śp. Zofię Obrusik

 

(greg.11)

 

 

18:00

 

+ Za śp. Bolesława Małupa

 

w 6 rocznicę śmierci i zmarłych 
z rodziny

 

4. Niedziela Wielkanocna –

 

12.05.2019 

 
 

7:00

 

+ Za śp. Zofię Obrusik

 

(greg.12)

 
 

9:00

 

+ Za śp. Lucynę i Stanisława Czerw

 

 

10:30

 

+ Za śp. Helenę Grochowską w 20 rocznicę śmierci, 
Mieczysława męża, Lucynę córkę, Joannę Turkiewicz

 

 

12:00

 

O błogosławieństwo Boże i opiekę Matki Bożej dla dzieci 

 

z kl.

 

IV w rocznicę I Komunii

 

świętej

 

 

18:00

 

+ Za śp. Stanisława, Józefa, Wiktorię i Franciszka 
Morysiów

 

 


