
Zakończenie Ewangelii według świętego Marka (Mk 16,15-20)
Jezus ukazawszy się Jedenastu powiedział do nich: 
„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto 
nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, 
nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych 
ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. 
Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię 
wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.

Przez lata doświadczyłeś w życiu biedy i bogactwa, spokoju i strachu, bliskości i opuszczenia, miłości i nienawiści. To cię nauczyło,  
co jest naprawdę ważne, a co nieistotne, uformowało twój system wartości.
Póki masz jeszcze okazję zrób wszystko, żeby mieć pewność, że swoje wartości przekazałeś dzieciom. Pewność, że nie tylko same będą 
żyć tak, jak trzeba, ale też pokażą innym, jak przez ich ręce mogą dziać się niesamowite rzeczy.
Co musisz zrobić, żeby mieć taką pewność? 
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Jan Paweł II - życie swe zawierzył Matce Fatimskiej

„Bałem się przyjąć ten wybór, ale zrobiłem to w całkowitym zaufaniu 
do Jego Matki, Panienki Przenajświętszej. Oto stoję przed wami, aby 
wyznać naszą wspólną wiarę, naszą nadzieję i naszą ufność w Matkę 
Chrystusa i Matkę Kościoła.” Jan Paweł II rozpoczął swój pontyfikat 
z głębokim przeświadczeniem, że będzie nad nim czuwała Maryja, że 
Ona sama poprowadzi go zgodnie z zamysłami Boga. 
Znak, który wycisnął swoje piętno na całym pontyfikacie Polskiego 
Papieża to 13 maja 1981 roku. Na placu św. Piotra rozległy się strzały. 
Jan Paweł II miał wówczas zginąć. Mówią to wszyscy: kryminolodzy, 
lekarze, a nawet sam zamachowiec. Po zamachu papież powiedział: 
„Byłaś mi Matką zawsze, a  w sposób szczególny 13 maja 1981 r., 
kiedy czułem przy sobie Twoją opiekuńczą obecność… We wszystkim, 
co się wydarzyło, zobaczyłem – i stale będę to powtarzał – szczególną 
matczyną opiekę Maryi”.

Źródło: http://www. sekretariatfatimski.pl/

O pieśni „Chwalcie łąki umajone”
To polska pieśń maryjna o spokojnej, uroczystej melodii. Jej 
autorem jest jezuita Karol Antoniewicz (1807-1852), który nadał 
jej tytuł Pieśń majowa. Sama pieśń pochodzi z lat 40. XIX wieku 
i śpiewana jest najczęściej w maju, miesiącu maryjnym.  
Tekst wychwala Maryję, wzywając, aby całość przyrody ożywionej 
i nieożywionej dołączyła do uwielbienia jej przez ludzi. Muzykę 
do pieśni skomponował M. Mycielski.

Chwalcie łąki umajone, 
Góry, doliny zielone. 

Chwalcie, cieniste gaiki, 
Źródła i kręte strumyki! 
Co igra z morza falami, 

W powietrzu buja skrzydłami, 
Chwalcie z nami Panią Świata, 
Jej dłoń nasza wieniec splata. 

Ona, dzieł Boskich korona, 
Nad Anioły wywyższona; 

Choć jest Panią nieba, ziemi, 
Nie gardzi dary naszymi. 

W Krakowie pierwsze nabożeństwo majowe odbyło się w kościele 
św. Piotra, od 1856 roku odprawiano je w kościele Mariackim,  
zaś w stolicy - w kościele św. Krzyża od 1852 roku.

Kościół Wniebowstąpienia – Góra Oliwna

Tradycja określająca miejsce Wniebowstąpienia ustaliła się w IV 
wieku. Pomenia - dama skoligacona z cesarzem Teodozjuszem, poleciła 
wybudować na Górze Oliwnej Imbomon („szczyt”). Budowla wznosi się 
na wysokości 808 m n.p.m. W VII w. została zniszczona przez Persów.
Hiszpańska pątniczka Egeria zostawiła w roku 384 następujące 
świadectwo o tym miejscu: „Stąd około godziny szóstej zgromadzeni 
wchodzą, śpiewając hymny tam, gdzie stoi Imbomon. Z tego miejsca 
Pan wstąpił do nieba”.
Obecne sanktuarium jest dziełem krzyżowców i znajduje się na górze 
Skopus, nieopodal Góry Oliwnej. W epoce wypraw krzyżowych 
sanktuarium przeszło wiele przeobrażeń. W XIII wieku wszystkie 
zabudowania zostały zniszczone przez muzułmanów, z wyjątkiem 
części centralnej, z której według tradycji Jezus wzniósł się do nieba 
na oczach uczniów zostawiając na jednym z kamieni ślad swej stopy. 
Muzułmanie przykryli świątynię kopułą i zamienili ją w meczet, 
funkcjonujący do dziś. Chrześcijanie pragnący uczcić święte miejsce, 
mają jednak możliwość wejścia na jego teren.

Źródło: F. Perfetti, Ziemia Święta. Pielgrzymując śladami 
Jezusa, Wydawnictwo M, Kraków 2014

http://kochciceparafia.pl/uroczystosc-wniebowstapienia-panskiego/

Z okazji rocznicy Święceń Kapłańskich
życzymy

KSIĘDZU PROBOSZCZOWI  
WIESŁAWOWI KIEBULE

radości z każdego dnia kapłańskiej posługi,
Bożego Błogosławieństwa i obfitości darów Ducha Świętego

Parafianie



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.

INTENCJE MSZALNE
Poniedziałek – 14.05.2018 – św. Macieja, Apostoła

18:00 +  Elwirę Lubelską w 1. rocznicę śmierci
Wtorek – 15.05.2018 – bł. Zofii Czeskiej, zakonnicy

18:00 +  Bolesława, Zofię, Lucjana i Kazimierza Massalskich
Środa – 16.05.2018 – św. Andrzeja Boboli, prezbitera 

i męczennika, rocznica święceń kapłańskich ks. Proboszcza 
7:00 O błogosławieństwo Boże dla duszpasterzy w naszej Parafii

18:00 + Józefa, Anielę, Salomeę Pietrzak

20:00

O zdrowie i opiekę Matki Bożej dla Haliny
+ Bernadettę Obrzut
+ Janusza w 4. rocznicę śmierci
+  Wincentego Grudnik w 13. rocznicę śmierci i Kazimierę 

Grudnik
+ Stanisławę i Stanisława Nogieć

Czwartek – 17.05.2018 
18:00 + Zofię Oparciak

Piątek – 18.05.2018 – św. Jana I, papieża i męczennika,  
św. Stanisława Papczyńskiego, prezbitera

7:00 + Damiana Strzałkę
18:00 + Zofię Włoczewską, Stanisławę i Piotra Jurkowskich

Sobota – 19.05.2018
7:00 + Helenę Bugajską

18:00 + Lucjana Jurkowskiego
Niedziela – 20.05.2018 – Zesłanie Ducha Świętego

7:00 +  Stanisława i Stanisławę Cieślik, Stanisława i Stefanię 
Socha

9:00 + Andrzeja Wróbel

11:00 +  Franciszka Kilmer w 2. rocznicę śmierci, Stefana 
Chwalik, Anielę i Michała Fus

17:00 + Józefa Gumula w 22. rocznicę śmierci

OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE
na VII Niedzielę Wielkanocy 13.05.2018

DZIŚ MSZE ŚWIĘTE: 7:00, 9:00, 11:00, 17:00.
•  Dziś – 13 maja – przeżywamy uroczystość Wniebowstąpienia 

Pańskiego. Wpatrujemy się w górę, każdego dnia podążamy 
za Nim, obieramy ten właśnie kierunek, krocząc po ziemskich 
drogach wiary. 

•  Dziś wspomnienie NMP Fatimskiej. O godz. 20:00 w naszym 
kościele rozpoczęcie Nabożeństw Fatimskich.

•  Od poniedziałku (14.05) modlitewnie oczekujemy na Zesłanie 
Ducha Świętego w dzień Zielonych Świątek. Licznie włączmy 
się we wspólnotową nowennę do Ducha Świętego, wiedząc, jak 
bardzo jest nam potrzebne Jego światło i pociecha. 

•  Przez te kolejne dni majowe razem z Maryją trwamy na modlitwie 
podczas nabożeństwa majowego, które jest w naszym kościele 
codziennie po wieczornej Mszy św. 

•  W przyszłą niedzielę (20.05) przypada uroczystość Zesłania 
Ducha Świętego tak zwane Zielone Świątki. 

•  W czwartek 31 maja Uroczystość Bożego Ciała. Procesja w tym 
dniu po Mszy św. o godz. 10:30 - ul. Krakowską i Nad Strugą.

•  16 sierpnia 1970 roku Jego Eminencja Kard. Karol Wojtyła 
dokonał konsekracji i poświęcenia nowego ołtarza i zamurował 
w nim relikwie św. Stanisława i bł. Wincentego Kadłubka.

•  W czerwcu 1976 roku, ks. Kard. Karol Wojtyła powołał na 
stanowisko proboszcza naszej parafii księdza Alojzego Strączka.

Z kroniki parafialnej…

„Wołasz Boga, On często schodzi po kryjomu i puka do twych drzwi, aleś rzadko w domu”
(Adam Mickiewicz)

Cytat tygodnia…

Źródło: http://www.kultmaryjny.pl/objawienia
-w-fatimie-portugalia-1917/

Objawienia Najświętszej Maryi Panny w Fatimie
W chwili objawień Najświętszej Maryi Panny, Łucja de Jesus, Franciszek 
i Hiacynta Marto mieli po dziesięć, dziewięć i siedem lat. Cała trójka 
mieszkała w Aljustrel, w miejscu należącym do parafii fatimskiej.
Pierwsze objawienie Maryi trojgu dzieciom miało miejsce 13 maja 
1917 r. Łucja, Franciszek i Hiacynta zapędzili stadko owiec na łąki  
Cova da Iria, należące do Antonia dos Santos, ojca Łucji.
Dzieci bawiły się, gdy przestraszył je błysk światła. Myśląc, że to 
błyskawica schroniły się pod drzewem. Pojawił się kolejny błysk. Wtedy 
w koronie dębu skalnego, około metr nad ziemią, dzieci zobaczyły kulę 
światła, a w jej wnętrzu kobietę.
Piękna Pani ubrana była na biało, na suknię narzuciła obszerny szal, 
podobny do tych jakie nosiły miejscowe kobiety. Otulało ją jasne 
światło. Dorosła już Łucja tak ją opisała: „Pani cała w bieli, jaśniejsza 
niż rozjarzone słońce, bardziej czysta i wyrazista niż kryształowy 
kielich pełen krystalicznej wody prześwietlonej najintensywniejszymi 
promieniami słońca”.
Opowiedziała dzieciom o raju, czyśćcu i cierpieniach jakie będą musiały 
znieść, aby wyjednać nawrócenie grzeszników. Radziła im dobrze 
odmawiać różaniec w intencji zakończenia wojny. Piękna Pani prosiła 
także dzieci, by przez sześć kolejnych miesięcy przychodziły w to 
samo miejsce w ten sam dzień, o tej samej porze. Obiecała, że podczas 
ostatniego spotkania wyjawi kim jest i czego pragnie.
Dzieci padły na kolana, odmawiając modlitwę. Kobieta przez jakiś czas 
przyglądała się nim, a na koniec uniosła się ku niebu i wzleciała w górę 

niknąc w oddali. 
Franciszek, pomimo 
iż widział piękną 
postać, nie usłyszał jej 
słów, podobnie jak nie 
słyszał tego, co mówił 
anioł. Dziewczynki 
opowiedziały chłopcu, 
co słyszały od kobiety 
w bieli. Bez trudu także 
rozpoznały w niej Matkę 
Bożą. 
Łucja postanowiła, że nie 
opowiedzą o objawieniu 
nikomu, jednak młodsze 
dzieci nie były w stanie 
wytrzymać. Rodzina 
Łucji nie przyjęła tej 
informacji dobrze. 
Dziewczynka musiała 
znosić sarkazm i groźby. 
Szczególnie matka 
zarzucała jej kłamstwo 
i kazała wszystko 
odwołać. Jednak Łucja ani myślała tego robić.


